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У статті визначено проблему самоактуалізації здобувачів вищої 
освіти з особливими освітніми потребами та виявлено умови ефек-
тивної підтримки самоактуалізації їх особистості: використання 
інтерактивних та інноваційних методів навчання, включення адапта-
ційних дисциплін-модулів до освітніх програм, створення ситуацій 
успіху, побудова освітнього процесу на засадах інклюзивності, конгру-
ентності, оптимізму, активності, суб’єктивності.

Ключові слова: вища освіта, освітнє середовище, інклюзивний 
освітній простір, самоактуалізація.

The article identifies the problem of self-actualization of higher education 
students with special educational needs and identifies conditions for effective 
support of self-actualization of their personality: the use of interactive and 
innovative teaching methods, inclusion of adaptive disciplines-modules in 
educational programs, success situations, inclusiveness, congruence 
optimism, activity, subjectivity.

Key words: higher education, educational environment, inclusive 
educational space, self-actualization.

Проблема вищої освіти осіб з освітніми особливими потребами — 
одна з актуальних і водночас складних проблем, що стоять на порядку 
денному сучасного суспільства, спрямованих на створення суспільства 
рівних можливостей. Дослідники відзначають, що за останнє десяти-
ліття спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості здобу-
вачів особливими освітніми потребами, які навчаються за програмами 
вищої освіти, а практика інклюзивної освіти впроваджується у різних 
ЗВО. Однак відсутність цілісної теорії інклюзивної професійної освіти 
людей з інвалідністю в сучасній педагогічній думці призводить до ви-
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никнення та розвитку величезної кількості проблем, від вирішення яких 
залежить ефективність реалізації стратегічних державних завдань. 
Теоретичний аналіз сучасних досліджень проблем інклюзивної освіти 
показав, що система інклюзивної освіти в ЗВО лише починає склада-
тися [2]. Дослідники з різних країн шукають відповідь на питання, якою 
має бути інклюзивна освіта сьогодні [1], які закономірності та принци-
пи повинні лежати в її основі як, з якими формами, засобами та мето-
дами вона має здійснюватися, які шляхи підвищення її якості, забез-
печивши досягнення ефективності професійного навчання, у тому 
числі для осіб з обмеженими можливостями та особливими потребами. 

Метою публікації є узагальнення факторів та умов самореалізації 
особистості студентів з особливими освітніми потребами у процесі їх 
навчання у ЗВО. 

Наше дослідження спрямоване на виявлення та узагальнення умов 
самореалізації особистості здобувачів з особливими освітніми потре-
бами в інклюзивному освітньому середовищі ЗВО, з якими психоло-
гічними проблемами стикаються такі здобувачі. 

У ході дослідження установлено, що самореалізація – це бажання 
людини і здатність реалізовувати власний потенціал у професійній 
діяльності та повсякденному життя як невід’ємну характеристику осо-
бистості, що відображає потребу у самопізнанні, самовдосконаленні 
та саморозвитку, зростанні з метою досягнення особистісної зрілості. 
Разом з тим самореалізація традиційно розуміється як природний про-
цес безперервного зростання, властивий усім організмам, завдяки 
прагненню до самовдосконалення та реалізації закладеного природою 
потенціалу. У гуманістичній психології потреба в самоактуалізації 
розглядається як найвища потреба людини, що робить її повноцінною 
особистістю і стає основним джерелом розвитку. У вітчизняній пси-
хології самоактуалізація пов’язана із процесом становлення людини 
як суб’єктом свого життя, з проблемами особистісного зростання, 
самореалізації людини, самореалізації творчого потенціалу у профе-
сійній діяльності, досягнення піку професіоналізму [4]. 

Установлено, що потенціал людини, що навчається в закладах 
освіти різних рівнів, реалізується через ефективну самоорганізацію 
навчальної діяльності, яка передбачає самостійне, без зовнішнього 
контролю управління власною пізнавальною діяльністю. Дослідники 
відзначають, що людині необхідно мати високий рівень самосвідомос-
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ті, рефлексивні здібності та відмову від психологічних захистів для 
самоактуалізації.

Варто зазначити, що більшість здобувачів вищої освіти з особливи-
ми освітніми потребами мають неусвідомлену потребу в емоційній 
прихильності, почуття впевненості в тому, що їх люблять, цінують та 
поважають, внаслідок чого вони потребують підтримки з боку інших 
людей. Разом з тим такі здобувачі освіти характеризуються відносно 
високою самооцінкою, здатністю цінувати та поважати себе. Нерівно-
мірне поєднання індивідуальних показників характеризує ціннісну 
сферу особистості багатьох здобувачів особливими освітніми потребами 
[3]. Більшість з них поділяють цінності особистості, що самореалізуєть-
ся, але в той же час для них характерні жорсткість поведінки і взаємодії 
з іншими людьми, низький ступінь гнучкості в реалізації цих цінностей 
і нездатність швидко і адекватно реагувати на зміні умови. Низькі реф-
лексивні здібності, нездатність адекватно оцінювати себе, усвідомлю-
вати, як їх сприймають інші, страх бути природним, конгруентним 
у спілкуванні, нездатність швидко встановити психологічно емоційно 
насичений контакт з людьми, недостатній рівень розвитку творчих якос-
тей особистості – всі ці особливості визначають низький особистісний 
потенціал багатьох студентів особливими освітніми потребами, що 
перешкоджає їх самоактуалізації у процесі навчання у ЗВО. Проведений 
науковий пошук переконав, що здобувачі вищої освіти з особливими 
освітніми потребами характеризуються досить низьким рівнем само-
прийняття і низьким ступенем виразності рис особистості, що саморе-
алізується, у поєднанні з розвиненим прагненням до самоактуалізації, 
самореалізації внутрішнього потенціалу у вибраній сфері діяльності [3]. 

Важливою умовою самореалізації своєї особистості є підготовка 
та організація психологічного супроводу процесу особистісного і про-
фесійного розвитку, спрямованого на корекцію наслідків їхньої нозо-
логії, подолання закономірностей її впливу на соціалізацію особистос-
ті, підвищення їхньої самовпевненості за рахунок розвитку рефлексії, 
самопізнання і пізнання особистих якостей. 

Проведений науково-педагогічний пошук дозволив виявити такі 
умови ефективної підтримки самоактуалізації особистості здобувачів 
вищої освіти з особливими освітніми потребами: 

 – використання в освітньому процесі інтерактивних та іннова-
ційних методів навчання, відмова від стандартних методів передачі 



19

Розділ І. Ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального виховання, розвиток  
духовно-інтелектуальних якостей особистості в умовах співпраці й інклюзії

готової інформації, використання методів розвиваючого навчання та 
проблемних тренінгів, методів і технологій навчання, що актуалізують 
їхній професійний і особистісний потенціал; 

 – включення адаптаційних дисциплін-модулів до варіативної 
частини освітніх програм, вивчення яких сприяє адаптації та соціалі-
зації здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 

 – проведення активних аудиторних та позааудиторних заходів, 
створення ситуацій успіху та особистих досягнень; 

 – залучення здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 
потребами до органів студентського самоврядування, волонтерської 
діяльності та розвитку системи наставництва в університеті, де здо-
бувачі з особливими освітніми потребами також можуть виступати 
у якості наставників; 

 – побудова освітнього процесу на засадах інклюзивності, кон-
груентності, оптимізму, активності, суб’єктивності, реалізації індиві-
дуально-диференційованого та інтегративного підходів.

Таким чином, реалізація означених умов в освітньому процесі за-
кладів вищої освіти є запорукою побудови інклюзивного освітнього 
простору у закладах вищої освіти та виховання толерантності у здо-
бувачів вищої освіти.
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