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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ  
ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

У статті виокремлено комплекс чинників, що визначають державну політику України у сфері охорони, 
збереження і зміцнення здоров’я молоді. Проаналізовано, які завдання постають перед освітньою освітньої 
сферою на її сучасному етапі розвитку; з’ясовано, що пріоритетним завданням системи освіти є підготовка 
кадрів для забезпечення розв’язання актуального суспільного і державного запиту – освіти осіб з особливими 
потребами. 

Ключові  слова :  державна політика України, освітня політика,  здоров’язбереження молоді, 
інклюзивна освіта, освіта осіб з особливими потребами.

Перспективи розвитку Україні на початку 90-х рр. ХХ ст., після проголошення незалежності, 
дали змогу визначити механізми методологічного, теоретичного і прикладного розв’язання проблеми 
збереження здоров’я населення, зокрема дітей та молоді. Проте здобуття незалежності, нові 
суспільні відносини, перехід до ринкових важелів управління економікою країни не тільки створили 
умови для прогресу, але й спричинили проблеми перехідного періоду, що негативно вплинули на 
стан здоров’я населення України. 

Звернемо увагу на те, що дослідження державної політики незалежної України в галузі 
охорони, збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління було автором у дослідженнях різного 
рівня: посібнику, монографії, статтях, що видано у вітчизняних і зарубіжних виданнях [2; 3; 4; 7]. 
Проте нові реалії, що виникли в середині другого десятиліття ХХІ століття спонукає до здійснення 
нових досліджень в локусі уваги яких має бути висвітлено роль системи освіти в збереженні здоров’я 
молоді України з урахування викликів, що мають місце натепер. На нашу думку, такою проблемою, 
яка є у центрі уваги освітянської спільноти – це освіта осіб з особливими потребами. Ураховуючи 
обмеженість контурів дослідницької розвідки даною статтею, розкриємо у цій статті особливості 
підготовки кадрів для інклюзивної освіти на сучасному етапі розв’язання цієї проблеми в системі 
національної освіти. 

Вважаємо, що у підготовці кадрів, які забезпечують навчально-виховний процес осіб з 
особливими освітніми потребами, має бути враховано складність завдань, що постають перед ними у 
професійній діяльності: забезпечити кожній дитині доступність навчання, альтернативність форм та 
закладів освіти, здобуття в подальшому бажаного освітнього рівня, і, водночас, надати необхідний 
корекційно-реабілітаційний та психолого-педагогічний супровід, запровадити ефективні інноваційні 
технології, що відповідають кращим європейським стандартам. Як зазначалося вище, ратифікувавши у 
2008 р. Конвенцію ООН про права інвалідів, інші міжнародні правові документи, Україна взяла на себе 
зобов’язання дотримуватися загальнолюдських прав, зокрема й тих, що стосуються здобуття якісної 
освіти особами з особливостями психофізичного розвитку [1]. Для розуміння складності завдань, що 
постають у забезпеченні кадрів для інклюзивної освіти в Україні, слід зазначити, що станом на 
2014/2015 н.р. в національної системі освіти функціонувало 338 спеціальних загальноосвітніх 
начальних закладів, у тому числі для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, де 
здобували освіту 38396 учнів. У загальноосвітніх закладах у інклюзивних класах в означений період 
навчалося 2165 учнів з особливими освітніми потребами, в спеціальних класах – 4955 учнів. Для дітей, 
які потребують тривалого лікування та реабілітації, в системі освіти України функціонує 64 санаторні 
школи (школи-інтернати) з контингентом 14840 учнів [5].  

Ухвалення та введення в дію Закону України від 05 червня 2014 року № 1324-18 “Про 
внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання” 
зумовили нові вимоги до підготовки кадрів, які б забезпечили створення належних умов для дітей з 
особливими освітніми потребами, отримання ними якісної освіти в інклюзивному середовищі. Так, 
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Передусім, відповідного кадрового забезпечення потребує інклюзивна форма навчання, що 
ґрунтується на праві здобувати освіту за місцем проживання та передбачає навчання дитини з 
особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.  

Оскільки під час висвітлення проблем кадрового забезпечення інклюзивної освіти будемо 
оперувати термінами “інтегроване навчання” та “інклюзивне навчання”, представимо своє бачення їх 
змістової сутності. Термін “інтегроване навчання” тлумачитимемо як процес залучення дітей з 
особливими потребами до навчання в загальноосвітніх закладах разом з іншими дітьми з метою 
забезпечення їх рівного доступу до якісної освіти, враховуючи їх індивідуальні особливості. 
Вживаючи терміном “інклюзивне навчання”, розумітимемо його як систему освітніх послуг, що 
базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 
проживання, яка передбачає навчання в умовах дошкільного, загальноосвітнього, професійного, 
вищого навчального закладу [3]. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у навчальні 
заклади, до яких останнім часом все активніше долучаються окрім загальноосвітніх ще й дошкільні, 
позашкільні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, потребує відповідної професійної 
підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, що передбачає оволодіння педагогами основними 
методами навчання й корекції розвитку дітей з вадами психофізичного розвитку. Відтак, виникає 
нагальна потреба у запровадженні додаткових навчальних курсів у вищих педагогічних навчальних 
закладах. Водночас, у закладах післядипломної педагогічної освіти необхідне подальше змістове 
удосконалення курсів підвищення кваліфікації кадрів, до яких залучаються педагоги для роботи в 
інклюзивних класах. При цьому, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні 
освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи і форми навчання, 
використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з 
особливими освітніми потребами.  

Особливості сучасної державної кадрової політики України у сфері освіти  осіб з особливими 
потребами обумовлюється ще й тим, що інклюзивне навчання дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу має здійснюватися шляхом організації 
спеціальних класів (класи компенсаційного типу) зі спеціальними навчальними планами, 
програмами, підручниками, що передбачають обов’язкові корекційні заняття. Педагог має бути 
підготовленим ще й до того, що у вільні від навчання години він має організовувати дітей з 
особливими освітніми потребами спільно зі здоровими учнями до участі у різних сферах шкільного 
життя. І ця ділянка роботи, оскільки вона є важливою для соціальної адаптації та психолого-
педагогічної реабілітації дітей з вадами здоров’я і, водночас, має потужний виховний вплив на їхніх 
здорових однолітків, також потребує уважного вивчення й внесення змін у систему професійної 
підготовки педагогічних кадрів для інклюзивної освіти. Слід вказати, що важливим напрямом, що 
потребує відповідного кадрового забезпечення у сфері освіти осіб з особливими потребами, є 
навчання дітей з тяжкими і комбінованими психофізичними порушеннями, що вимагає адекватного 
корекційно-реабілітаційного і психолого-педагогічного супроводу навчання дітей цієї категорії. З 
огляду на важливість удосконалення підходів до підготовки педагогічних кадрів для системи 
інклюзивної освіти в контексті сучасних суспільних викликів, проаналізуємо рівень готовності чинної 
системи державної кадрової політики України в означеній у сфері.  

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року визначено завдання із забезпечення навчальних закладів усіх типів і форм 
власності практичними психологами та соціальними педагогами як одного із пріоритетних щодо 
посилення кадрового потенціалу у системі інклюзивної освіти [6]. Реалізація заходів із удосконалення 
державної кадрової політики України у сфері спеціальної освіти, зокрема щодо впровадження 
інклюзивної форми навчання, дасть змогу наблизити освітні вимоги у цій сфері до 
загальноприйнятих міжнародних стандартів, забезпечити можливість усіх категорій дітей з 
особливими освітніми потребами здобувати бажаний рівень підготовки за умов альтернативного 
вибору форми навчання і типу навчального закладу. 
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A b s t r a c t  
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ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА  
В РАКУРСІ МІЖСУБ’ЄКТНИХ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН 

У статті розглянуто значення особистісного ресурсу як системної інтегральної характеристики 
педагога, визначено його місце в структурі методичної підготовки майбутніх учителів музики. Доведено, що 
ресурсний підхід як один із чинників оновлення мистецько-освітнього простору засвідчує свою перспективність 
в оптимізації навчально-виховного процесу, динамізуючи практичну діяльність студентів у напрямку більш 
продуктивного прояву особистісно-професійних можливостей та здатності до суб’єкт-субєктної взаємодії. 

Ключові  слова :  особистісний ресурс, методична підготовка майбутніх учителів музики, методична 
підготовленість, ресурсогенеруючі фактори, саморегуляція, міжсуб’єктні відносини. 

В сучасному культурному просторі якість освіти традиційно пов’язується з забезпеченням 
суспільства висококваліфікованими фахівцями. Для виконання цієї мети вища школа всебічно 
удосконалює процес підготовки педагогів, які можуть самостійно поповнювати свої знання, творчо 
орієнтуватись у досягненням сучасної науки і культури, реалізовувати поставлені життям педагогічні 
задачі. У зв’язку з цим гостро постає питання особистісного ресурсу, результат сформованості якого 
виявляється в категоріях “готовності”, “підготовленості”, реальної здатності індивіда до виконання 
своїх соціальних та професійних обов’язків. 

У своїх дослідженнях науковці відмічають протиріччя, що склалися між необхідністю сприяння 
розвитку ресурсних можливостей студентів на шляху фахового удосконалення та відсутністю 


