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Використання інформаційних технологій у процесі навчання 
студентів педагогічних спеціальностей постає на перше місце через свою 
актуальність, має важливе значення та потребує неабиякої підготовки та 
готовності розшити можливості використання новітніх засобів навчання. 
Реалізація принципів індивідуалізації та диференціації навчання дасть 
змогу вітчизняному освітньому простору покращити процес навчання в 
цілому та ефективно використовування новітні інформаційні технології під 
час навчання майбутніх учителів та викладачів педагогічних 
спеціальностей. 
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Основною умовою забезпечення безболісного і продуктивного 

входження дитини з інвалідністю у соціум, її подальшого особистісного 
розвитку є комплексна соціальна реабілітація. Як правило, соціальна 
реабілітація дітей означеної категорії здійснюється у центрах соціально-
психологічної реабілітації. Специфіка роботи центрів вимагає відповідної 
професійної підготовки фахівців. 

У сучасній теорії професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників/соціальних педагогів до реабілітаційної роботи сформувалося 
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загальне уявлення про її зміст, принципи та специфіку. Основні засади 
підготовки фахівців у цій сфері висвітлені в роботах С. Архипової, 
Р. Вайноли, А. Капської, О. Карпенко, Л. Міщик, В. Поліщук, Л. Тюпті та 
ін. Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/ 
соціальних педагогів до роботи з різними категоріями осіб досліджували 
І. Боднарук, О. Водяна,І. Галатир, І. Звєрєва, Л. Куторжевська, М. Малькова, 
Н. Микитенко, Н. Олексюк, С. Харченко та ін.Проте специфіка підготовки 
майбутніх соціальних реабілітологів у цілому та до роботи з дітьми з 
інвалідністю зокрема, залишаються сьогодні маловивченими. Саме тому 
метою нашого дослідження є обґрунтування змісту професійної підготовки 
фахівців соціальної реабілітації до роботи з дітьми з інвалідністю. У 
процесі наукового пошуку нами встановлено, що соціальна реабілітація – 
це комплекс заходів, спрямованих на налагодження (відтворення) 
порушених (втрачених) особою (групою осіб) суспільних зв’язків і 
відносин; формування (відновлення) її соціального статусу; забезпечення 
соціальної адаптації та реалізації у суспільстві; досягнення певної 
соціальної незалежності [2; 4, с. 40]. Опираючись на зазначене, вважаємо, 
що соціальна реабілітація дітей з інвалідністю – це процес, спрямований на 
призупинення наявних та запобігання розвитку у них нових патологічних 
процесів, ефективне входження цих дітей у суспільство та формування у 
них навичок суспільно корисної праці. Результатом цього процесу є 
соціальна інтеграція дітей з інвалідністю в соціум. Результат соціальної 
реабілітації залежить від багатьох обставин, насамперед – від 
професіоналізму фахівців, які працюватимуть з цими дітьми [5, с. 23].  

Професіоналізм фахівця соціальної реабілітації формується у процесі 
його професійної підготовки [3, с. 11]. Виходячи із сутності проблем, які 
повинен вирішувати професіонал в роботі з дітьми з інвалідністю 
(підтримка здоров’я дитини з інвалідністю, захист її інтересів, розробка та 
впровадження спеціальних методів освіти та виховання, забезпечення 
допомоги, інформування про ресурси соціальної реабілітації, інтеграція 
зусиль професіоналів щодо забезпечення ефективної життєдіяльності 
дитини з інвалідністю, зміна ставлення до суспільства до дітей з 
інвалідністю тощо), метою його професійної підготовки є: оволодіння 
систематизованими знаннями (про теоретичні й практичні засади 
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю); формування умінь і 
навичок(надавати допомогу дітям з інвалідністю та сім’ям, в яких вони 
виховуються; налагоджувати зв’язки з усіма можливими суб’єктами 
реабілітаційної роботи); вироблення необхідних особистісних і 
професійних якостей (відповідних психофізіологічних характеристик і 
психолого-педагогічних якостей) [1, с. 74–75; 4, с. 45–46 ].Для досягнення 
означеної мети, професійна підготовка майбутнього соціального 
реабілітолога до роботи з дітьми з інвалідністю, на наш погляд, повинна 
включати: теоретичну і практичну підготовку із суспільних наук, 
педагогічних, психологічних, спеціальних дисциплін, навчальних й 
виробничих практик; самостійну та індивідуальну роботу; волонтерську 
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діяльність. Погоджуємось із науковцями, що усі складові професійної 
підготовки реалізуються протягом таких основних етапів: орієнтаційного, 
теоретичного та практичного (діяльнісного) [3, с. 87–89].  

Основними шляхами оптимізації професійної підготовки фахівців 
соціальної реабілітації до роботи з дітьми з інвалідністю, на наш погляд, є: 
налагодження взаємодії вищих навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку майбутніх реабілітологів із закладами, установами, службами, 
організаціями, які працюють з означеною категорією дітей;оптимізація 
змісту процесу професійної підготовки; запровадження гнучкої системи 
навчальних практик та волонтерської роботи; вивчення й запровадження 
кращого вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки 
фахівців соціальної реабілітації. 
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ANIMAL CONSCIOUSNESS RESEARCH 

 
Do animals have consciousness? The «problem of other minds» is not too 

much of a problem when we are referring to humans interacting with each other. 
Indeed, most of our interactions are with other humans. When playing a game of 
tennis with your friend, for example, it does not seem absurd to say that both of 
you are having conscious experiences that are similar in nature, allowing you to 
consciously experience and engage in the game. Of course, the hyperbolic 
version of the problem remains: you cannot know with absolute certainty that 
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