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СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: 

ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. В. Засенко,
д�р. пед. наук, професор

Неперервність освіти забезпечується чітко визначеною її структу�

рою, до якої входять дошкільна, загальна, середня, позашкільна, про�

фесійно�технічна, вища, післядипломна освіта, аспірантура, докто�

рантура, а також самоосвіта. Кожна складова неперервної освіти

виконує свої функції та конкретні завдання. Спільною ж є загальна

мета освіти, що викладена у Законі України «Про освіту». Передбаче�

ні цілі в галузі освіти стосуються й осіб з порушеннями слуху.

В Україні створено систему спеціальних навчально�виховних

закладів для одержання певного освітнього рівня глухими і слабочую�

чими. Наявні досягнення і здобутки на кожному етапі навчання цієї

категорії дітей та підлітків. Водночас життя висуває нові вимоги.

Насамперед це стосується створення умов для реалізації неперервної

освіти осіб із порушеннями слуху. У загальних рисах їх можна визна�

чити так: удосконалення процесу навчання різних вікових категорій

з метою їх максимального розвитку і забезпечення належної наступ�

ності та взаємозв’язку між окремими складовими неперервної освіти. 

Першочерговим завданням є вчасна організація педагогічної

роботи з дітьми. Своєю чергою, це залежить від своєчасного вия�

влення порушень слуху за допомогою сучасних діагностичних

методів і правильної оцінки стану слухової функції.

Особливе значення має переддошкільний і дошкільний вік

дитини, в якому найчастіше виникає набута патологія слуху. Найіс�

тотнішим є запобігання втрати часу для роботи з такими дітьми.
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У сурдопедагогічній теорії та практиці переконливо доведено, що

чим раніше розпочато роботу з дитиною, тим більшими є можливо�

сті для забезпечення її різнобічного розвитку.

На етапі дошкільного виховання закладаються основи для пов�

ноцінного формування особистості дитини з вадами слуху. Тому

забезпечення раннього навчання і виховання таких дітей є першо�

черговим завданням, від розв’язання якого суттєво залежить

результативність навчально�виховної роботи на наступних етапах.

Найвагомішою складовою неперервної освіти є загальна серед�

ня освіта. Основним навчальним закладом є спеціальна загально�

освітня школа, яка виконує надзвичайна складні завдання і забез�

печує базову середню освіту. Утім, кожного року підвищуються

вимоги до якості підготовки випускників спеціальних шкіл.

Однією з наявних проблем є визначення обов’язкового освіт�

нього рівня осіб із вадами слуху. У Законі України «Про загальну

середню освіту» зазначено, що повна загальна середня освіта є

обов’язковою ланкою в системі освіти. Стосовно ж учнів з ура�

женням слухової функції, то для них, очевидно, загальнообов’яз�

ковою має бути базова середня освіта. Наступним виступає ета�

пом є диференційоване навчання учнів залежно від їхніх можли�

востей, нахилів, інтересів та здібностей. У цьому контексті заслу�

говують на увагу проведені дослідження на базі експерименталь�

них майданчиків (Харківська, Одеська школи для глухих і Підка�

мінська школа для слабочуючих).

Досить складним завданням є визначення змісту навчання, роз�

роблення Державних стандартів освіти для всіх ланок. 

Потребує значної уваги профорієнтаційна робота у спеціальних

школах і, зокрема, такі її складові частини, як профінформація та

профконсультація. При цьому важлива роль у спеціальних школах

належить психолого�медико�педагогічним комісіям.

Середню спеціальну освіту учні з вадами слуху одержують, нав�

чаючись у спеціальних групах ПТУ, коледжів, ліцеїв та ін. Позитив�

ним є розширення мережі таких закладів. Важливим завданням

є встановлення тісного взаємозв’язку між ними та спеціальними

загальноосвітніми школами.

На особливу увагу заслуговує питання щодо вищої педагогічної

освіти осіб із вадами слуху. Взірцем навчання студентів з порушен�

нями психофізичного розвитку, зокрема і слуху, традиційно є Від�

критий міжнародний університет «Україна». Водночас нині постала

гостра потреба у визначенні переліку спеціальностей доступних для

глухих і слабочуючих студентів вузу.

теорія, практика, досвід Секція II



Відповідно до структури освіти в Україні своєрідною складовою

неперервної освіти є аспірантура і докторантура. Особи з вадами

слуху мають право на здобуття в індивідуальному порядку наукових

знань та присвоєння наукових ступенів. Хоча в цьому плані

потрібно дещо активізувати зусилля.

І нарешті, останньою складовою неперервної освіти є самопід�

готовка. Для осіб із вадами слуху це надзвичайно важливо. Слід

лише пам’ятати, що вміння працювати самостійно, підвищуючи

свій розвиток, зумовлене ефективністю та якістю всієї системи

попередньої освіти.

Таким чином, ідея неперервної освіти може бути успішно реалі�

зована і стосовно осіб із вадами слуху за певних соціально�педаго�

гічних умов, створених у нашій країні.

УСВІДОМЛЕНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА 
І МЕТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

У СПЕЦІАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

О. П. Хохліна,
доктор психологічних наук, професор

Основною метою спеціальної освіти є підготовка дітей до само�

стійної життєдіяльності на основі формування у них соціально�

адаптаційних можливостей. Це стосується осіб із різними пору�

шеннями психофізичного розвитку, включаючи й дітей з помірною

розумовою відсталістю, які навчаються в допоміжних школах. Така

підготовка відбувається при засвоєнні соціального досвіду в умовах

свідомої цілеспрямованої діяльності (Л. С. Виготський, І. М. Солов�

йов, М. І. Немцова, Г. М. Дульнєв, Г. М. Мерсіянова, В. М. Синьов,

О. П. Хохліна та ін.). Виходячи з цього, йдеться про необхідність

становлення дитини як суб’єкта діяльності, здатного до свідомого

здійснення та регуляції власної активності, свідомого засвоєння

нею знань. Таким чином виокремлюється значення формування

такої найважливішої характеристики діяльності дитини, як її усві�

домленість. Активізація і становлення цієї характеристики  в учнів

вимагають спеціальної організації як навчання, так і діяльності,

оскільки учні усвідомлюють діяльність лише тоді, коли потрапля�

ють у ситуацію необхідності усвідомити (О. М. Леонтьєв). Однак

визначенню суті усвідомленості, її вивченню та формуванню
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