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Стаття присвячена аналізу поглядів В. О. Сухомлинського на проблему виховання високоморальної, 
духовно багатої особистості, формування у дитини любові й поваги до оточуючого суспільства та досвіду 
виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами Уманського державного педагогіч-
ного університету імені Павла Тичини. Розкрито мету, зміст та методи діяльності Студентської соціа-
льно-психологічної служби як структурного підрозділу університету. Охарактеризовано зміст діяльності 
новоствореного Центру соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами. Обґрунтовано 
доцільність, необхідність та ефективність діяльності двох зазначених структурних підрозділів у процесі 
формування толерантності. 
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психологічна служба, Центр соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами. Сьогодні немає необхідності доводити, що питання формування толерантності як якості особистості, реалізація принципів загально-людської моралі та підготовки підростаючого покоління до життя в умовах полікультурно-го простору стало одним із пріоритетних на-прямів удосконалення навчально-виховного процесу. Але потрібно усвідомлювати, що це не просто чергова модна тенденція, а важли-вий крок до гуманізації людських взаємовід-носин, без якого неможливо побудувати де-мократичне суспільство. Розглядаючи про-блему терпимості, ми повинні визнати, що вона є подією світового значення, розквіту якого прагне увесь цивілізований світ. Підт-вердженням цього факту є підписана у листо-паді 1995 року 185 державами-членами ЮНЕСКО, у тому числі й Україною, «Декла-рація принципів толерантності». Документом проголошено обов’язок країн-членів розвива-ти та забезпечувати повагу прав людини та основних свобод для всіх без винятку неза-лежно від їхньої раси, статі, мови, національ-ної приналежності, релігії або стану здоров’я, і боротися з проявами нетерпимості [1]. У пошуку шляхів вирішення поставлених завдань варто звернутися до безцінного дос-віду накопиченого у цій галузі видатними вченими, теоретиками та практиками педаго-гічної науки, серед яких чільне місце нале-жить Василю Олександровичу Сухомлинсько-му. Він один із тих педагогів, який усупереч тогочасній орієнтації школи суто на успіш-

ність учнів, наголосив на першочерговості виховання та другорядності навчання. Для В. О. Сухомлинського, духовний світ малень-кої дитини – це той фундамент, на який мож-на опертися у процесі формування таких зага-льнолюдських якостей, як моральність, чес-ність, гідність та ін. Педагог сприймав учня насамперед як особистість з багатогранними інтересами, запитами, прагненнями, як мале-ньку людину, яка живе своїм надзвичайно складним та інтенсивним життям. Кожна ди-тина – це цілий і неповторний світ, тому «своєчасно знайти, виховати й розвинути за-датки здібностей у своїх вихованців, своєчас-но розпізнати в кожному його покликан-ня» [6, 123] – це стало найголовнішим завдан-ням для педагога у професійній діяльності. Вчитель, вихователь, наставник, на думку В. О. Сухомлинського, повинні усіма можливи-ми способами сприяти тому, щоб допомогти становленню фізично здорової, духовно бага-тої і чуйної, розумної й освіченої, доброї і пра-цьовитої, чесної і скромної – всебічно розвине-ної особистості в усіх її соціальних іпостасях.  Педагогічна система В. О. Сухомлинського органічно поєднує у собі ті гуманістичні, пе-доцентричні тенденції, які були започаткова-ні в надрах античної філософії: свобода проя-ву індивідуальності дитини, відмова від при-мусу і покарань, цілковита взаємодія настав-ника та вихованця, зв’язок навчання з при-родними задатками учня та ін. У своїй педаго-гічній практиці він взяв за правило переко-
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нання у тому, що лише людяністю, любов’ю та ласкою можна виховати справжню людину і лише такими методами В. О. Сухомлинський бачив можливим розвинути у кожній дитині чуйність душі, милосердя, любов до навколи-шнього світу, до людей, які її оточують. Важливого значення у процесі виховання високоморальної особистості директор Пав-лиської школи надавав розвитку емоційної сфери дитини, створенню позитивних емо-ційних взаємостосунків як між учнями, так і між учителем та колективом: «Багаторічний досвід дає підставу твердити, що виховання емоцій – це не окреме вузьке завдання, а сама суть усього процесу становлення морального обличчя людини» [4, 192]. Сприяли цьому ду-шевні бесіди про навколишній світ та місце людини у ньому. Таким чином, у доступній для дітей формі подавалися найкращі зразки моральної поведінки, формувалися моральні погляди і переконання, виховувалася толера-нтність, почуття справедливості та власної гідності. Як зазначав В. О. Сухомлинський, «для виховання моральної культури дуже важливо, щоб людина і в особистих, і в колек-тивних духовних взаєминах була пов’язана з іншими людьми узами добрих побажань. Не-хай одночасно з першими кроками пізнання навколишнього світу вона переживає радісне хвилювання і тривогу в зв’язку з благополуч-чям або горем іншої людини. Нехай на власно-му досвіді переконається, що від того, як вона бачить іншу людину, як до неї ставиться, за-лежать мир і спокій її душі» [8, 192]. Наріжним каменем усієї педагогічної твор-чості В. О. Сухомлинського стала любов до дітей не як вияв сентиментальності, а як копі-тка праця, що вимагає повної самовіддачі. То-му в центр виховного процесу педагог ставив не цілі, не зміст, форми і методи цього проце-су, а людину, якій необхідно допомогти відк-рити саму себе й знайти своє місце в житті, розкрити всі свої здібності, відбутися, реалі-зуватися на користь іншим людям і самій собі. У своїх багаточисленних працях В. О. Сухо-млинський постійно наголошував на тому, що людина – це найбільша цінність. Уже в роки дитинства кожен вихованець повинен доро-жити людьми, що оточують, кожен повинен володіти «…почуттям обов’язку, відповідаль-ності за свою працю, поведінку, вчинки, від-

повідальності за долю суспільства, за благо людей, з якими особистість вступає у складні відносини в процесі праці, духовного жит-тя» [3, 421]. А це можливо за умови, що у лю-дини виховане почуття власної гідності, тоді вона з повагою поставиться і до іншої люди-ни, і до колективу, і до суспільства. Тому до завдань виховання В. О. Сухомлинський зара-ховує формування у дитини потреби в іншій людині, не з примусу до життя серед інших чи зважаючи на інтереси колективу, а як особис-тісну потребу, поклик душі. У книзі «Серце віддаю дітям» педагог зазначає: «…якщо ди-тина не вміє бачити в очах іншої людини, що в неї на серці, – вона ніколи не стане справж-ньою людиною» [7, 89]. Опановувати науку людяності потрібно вже у наймолодшому віці. Для В. О. Сухомлинського виключно важливе значення має думка про необхідність вихо-вання в учнів вміння співпереживати й спів-чувати товаришеві, здатність маленької дити-ни по очах і за рухами, по розмові бачити в оточуючих горе і радість, засмучення і триво-гу, хвилювання і збентеження. Педагог був переконаний, якщо не проводити цієї роботи, людина може вирости бездушним чурбаном. Крім поваги до інших, В. О. Сухомлинський не забував і про необхідність навчити дитину поважати себе. Почуття самоповаги, на думку вченого, спрямовує людину до доброго, утри-мує від неморальних вчинків. «Без поваги до самого себе немає моральної чистоти і духов-ного багатства особистості. Наш найважливі-ший педагогічний інструмент – уміння глибо-ко поважати людську особистість у кожному вихованцеві» [4, 309]. Досвід багаторічної роботи з учнями Пав-лиської школи дав змогу В. О. Сухомлин-ському сформулювати твердження: «Щоб лю-дина стала поганою, не треба докладати особ-ливих до того зусиль, але зробити людину хорошою – о, це потребує страшенно тяжкої праці! Зло починається з елементарного мо-рального невігластва, з етичної неграмотнос-ті, з того, що людина на певному етапі свого розвитку не осягла азбуки людської культури і тому почала опускатися в болото дрімучого морального невігластва» [8, 231]. Тому бажан-ня «утвердити в кожній людині доброту, сер-дечність, чуйність, готовність прийти іншому на допомогу, чутливість до всього живого і 
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красивого» – це стало для В. О. Сухомлин-ського істиною шкільного виховання, з якої починається школа. «Безсердечність поро-джує байдужість, байдужість породжує себе-любність, а себелюбність – джерело жорсто-кості» [5, 149].  Непересічна педагогічна система В. О. Су-хомлинського, яку без перебільшення можна назвати універсальною щодо широти охопле-ного кола питань, поєднує у собі кращі ідеї гу-маністичного виховання. Спрямувавши вихов-ний вплив на розвиток внутрішнього світу ди-тини, її духовності, поглиблюючи почуття взає-моповаги, дружби, любові, толерантного став-лення до людей, що оточують, він утвердив природну цінність особи, її право реалізувати свій потенціал, бути вільною, неординарною особистістю – суб’єктом творення власного життя. Різнопланова і багатоаспектна педагогі-чна спадщина В. О. Сухомлинського поза вимі-рами часу, поза вимірами будь-якої педагогіч-ної чи освітянської галузі. Науково-педа-гогічній доробок вченого може дати відповідь на будь-яке запитання сьогоденної науки і практики, а сам педагог уже давно став кори-феєм для сотень тисяч вчителів, теоретиків і практиків педагогічної науки. Проблеми людя-ності, духовної чистоти, терпимості та поваги людей один до одного, що розкриваються пе-дагогом у його багаточисленних працях, турбу-ють сучасників. Різні навчальні заклади сьо-годні перебувають у пошуку вирішення зазна-чених проблем. Не винятком у цьому плані є і робота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  Сьогодні є беззаперечним той факт, що країна як ніколи раніше потребує фахівців нової формації – не лише професіоналів у  своїй галузі діяльності, а й в першу чергу ак-тивних, соціально свідомих громадян, здат-них мислити різносторонньо, приймати важ-ливі рішення та нести за них відповідаль-ність, людей з високорозвиненою моральною складовою, толерантних та терпимих до ото-чуючого середовища. Підготовку таких фахів-ців взяв собі за правило Уманський держав-ний педагогічний університет імені Павла Тичини. Звісно, реалізувати таке завдання не просто, адже тут йдеться не лише про органі-зацію навчального процесу, а й про виховний процес як константу усього студентського 

життя, і навіть більше того, йдеться про орга-нічне поєднання двох неподільних, взаємопо-в’язаних процесів – навчання та виховання. З цією метою в Уманському державному педа-гогічному університеті імені Павла Тичини діє значна кількість науково-дослідних цент-рів, лабораторій, секцій, клубів, які дають можливість кожному студентові реалізувати свій науковий, творчий потенціал, розвивати-ся особистості всебічно, гармонійно у напрям-ку свого духовного потягу.  Так, зокрема в університеті склалася своє-рідна система дослідження та впровадження в практику ідей педагога через діяльність на-уково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлин-ський і школа ХХІ століття». В університеті активно вивчається педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в курсі «Історія педагогі-ки», читаються лекції «Видатний український педагог В. О. Сухомлинський», проводяться семінарські заняття у вигляді круглого столу, де обговорюються питання теорії педагогіки, розроблені В. О. Сухомлинським, розігруються педагогічні ситуації по типу «Я – Сухомлинсь-кий». Студенти, магістранти пишуть курсові, дипломні та магістерські роботи; проводяться конкурси, олімпіади, тижні педагогічної майс-терності, присвячені педагогічній творчості В.О. Сухомлинського; проводяться конфе-ренції, семінари за участю соратників Василя Олександровича. На базі лабораторії здійсню-ються фундаментальні дослідження проблем розвитку ідей В. О. Сухомлинського у сучасній системі освіти. У центрі уваги дослідників ле-жить проблема нової школи, її вчителя, впро-вадження в роботу школи третього тисячоліт-тя ідей видатного вітчизняного вченого Васи-ля Олександровича Сухомлинського. Значну увагу університет приділяє вихо-ванню у студентської молоді толерантного ставлення до людей з особливими потребами. Крім того, що в університеті здійснюється пі-дготовка спеціалістів за напрямами соціальна педагогіка, соціальна робота, корекційна ро-бота, практична психологія, у 2010 році за іні-ціативи студентів на базі факультету соціаль-ної та психологічної освіти було створено Студентську соціально-психологічну службу, яка є складовою частиною психологічної слу-жби системи освіти України. Це є об’єднання студентів, які за покликом душі займаються 
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волонтерською діяльністю. Функціонування такої служби дає змогу реалізувати декілька завдань: по-перше, це один із аспектів профе-сійної підготовки майбутніх соціальних педа-гогів, соціальних працівників та практичних психологів шляхом залучення до доброчинної діяльності; по-друге, участь студентів у діяль-ності служби має важливе виховне значення, адже волонтери працюють із людьми, що опи-нилися у складних життєвих обставинах, до-помагають їм, підтримують, встановлюють над ними опіку, що, безсумнівно, сприяє розк-віту морально-вольових якостей. Студентська соціально-психологічна служ-ба тісно співпрацює з уманськими територіа-льними органами освіти, з Управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Міжрегіональним обласним при-тулком для дітей м. Умані, дитячим реабіліта-ційним центром «Пелюстки довіри», Дитячим будинком змішаного та компенсуючого типу м. Умані, міським та районним Центрами со-ціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, спільно з якими організовуються соціально-виховні заходи. Керівництво та діяльність служби здійснює-ться самими студентами під контролем викла-дачів. Численні подяки від громадян, закладів соціальної сфери, органів місцевої влади вкотре доводять ефективність та необхідність існуван-ня такого підрозділу. За час роботи служби було впроваджено близько 100 соціальних проектів та ініціатив, кожен із яких дав змогу студентам проявити гуманне ставлення до оточуючих, любов та повагу, чуйність та бажання допомог-ти, стати активним учасником громадського життя. Окремим напрямом діяльності студентів є їх співпраця із реабілітаційним центром «Пролісок», у якому перебувають діти з обме-женими фізичними можливостями. Ця співпра-ця уже стала доброю традицією. Сьогодні жод-не свято у реабілітаційному центрі не минуло без участі наших волонтерів. На рахунку діяль-ності служби безліч освітніх, культурних захо-дів, що сприяють соціалізації, адаптації та реабі-літації дітей з особливими потребами. Така ро-бота озброює майбутніх спеціалістів глибокими теоретичними знаннями, міцними навичками та вміннями, необхідними для успішної роботи, виховує любов до своєї професії, захопленість, одержимість, готовність до подолання будь-

яких труднощів, безмежне прагнення творити, шукати, осмислювати та впроваджувати пере-дові ідеї та кращий досвід, формує значущі осо-бистісні якості, вміння розуміти, співпережива-ти, відчувати, і, найголовніше, любити людей, не залежно від їх соціального статусу, матеріа-льного положення та ін. В. О. Сухомлинський у праці «Як виховати справжню людину» писав: «Найяскравіше людська краса виявляється, ко-ли людина зайнята улюбленою діяльністю – зовнішній вигляд ніби освітлюється внутріш-нім натхненням» [8, 415]. Для студентів-волонтерів їхня робота – це спосіб життя, вони з ентузіазмом беруться за кожну нову ідею, нама-гаються втілити її у життя і отримують ні з чим незрівняну нагороду – вдячність, повагу, любов, відчуття власної значимості. Як писав В. О. Сухомлинський у своїй зага-льновідомій праці «Серце віддаю дітям»: «Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей» [7, 7]. Сьогодні цей вислів став закономірністю у роботі сту-дентів. Кожен з них без вагань може заявити, що завдяки Студентській соціально-психо-логічній службі вони навчилися мислити мас-штабно, бачити світ не лише довкола себе, а й те, що виходить за межі їхнього буденного життя, кожен із них вчиться товаришувати із людьми, які мають певні фізичні вади, їх розу-міти, співіснувати з ними та поважати. Позитивні результати діяльності Студент-ської соціально-психологічної служби, необ-хідність соціальної, медичної, психологічної та іншої підтримки людей з особливими пот-ребами стали поштовхом до того, що, почина-ючи з 2014 року, розпочинає свою роботу но-вий структурний підрозділ університету – Центр соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами. На сьогоднішній день в Україні, за даними Урядового уповноваженого з прав інвалідів, налічується близько 2,8 млн осіб із вадами здоров’я. І з кожним роком їхня кількість збі-льшується. Тому діяльність такого центру це вимога часу. У нашій країні давно визнали факт існування людей з особливими потреба-ми, визнали і те, що вони мають бути повно-цінно інтегровані у суспільство, проте при формуванні державної соціальної політики надають пріоритетного значення «медич-ному», а не «соціальному» підходу до пробле-
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ми, що позначається на змісті та якості захо-дів, спрямованих на зменшення негативних наслідків інвалідності. Центр соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потре-бами дасть змогу змінити ставлення до цієї соціальної групи людей зі сприйняття їх як пацієнтів, що потребують лише опіки, і які не можуть долучатися до активного суспільного життя, на ставлення до них як до повноправ-них членів суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни. Права осіб з обмеженими можливостями на участь у житті суспільства і захист їх інте-ресів закріплено чинним законодавством та окремими підзаконними актами. Вони, у пер-шу чергу, спрямовані на надання інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації соціальних, економічних, політич-них та інших конституційних прав і свобод. Відповідно до Загальнодержавної програ-ми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 ро-ку» передбачається забезпечення дітей та мо-лоді з особливими потребами якісними со-ціально-педагогічними та психологічними послугами навчальних закладів, у тому числі вищих, що сприятиме створенню умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу [2]. Тому набуває актуальності соціально-педагогічна підтримка молоді з особливими потребами в процесі навчання в умовах вищо-го навчального закладу.  Підтримка навчання студентів з особливими потребами здійснюється в усіх розвинених кра-їнах світу відповідно до Всесвітньої програми дій відносно інвалідів і Стандартних правил забезпечення рівних можливостей інвалідів. Загальновизнаним гарантом реалізації права на середню та вищу освіту молоді з інвалідністю є План дій Ради Європи на 2006–2015 роки щодо захисту прав людей з обмеженими можливос-тями, забезпечення їхньої повноцінної участі в житті суспільства. Реалізується план заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки – «Безбар’єрна Україна».  Метою створення і діяльності Центру соці-альної та освітньої інтеграції осіб з особливи-ми потребами є консолідація зусиль відповід-

них структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та гро-мадських організацій, спрямованих на со-ціально-педагогічну підтримку осіб з обмеже-ними можливостями щодо їх адаптації до сту-дентського та педагогічного колективу, інтег-рації у освітнє та соціальне середовище, на створення умов для саморозвитку та самореа-лізації, розвиток соціальної активності, авто-номності, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами. Основними напрямами соціально-педа-гогічної роботи Центру соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами є діаг-ностика та корекція соціально-психологічного стану молоді; лікувально-оздоровча робота; соціально-побутове обстеження умов прожи-вання студентів з інвалідністю; формування навичок соціальної компетентності; розвиток потенційних творчих можливостей студентів; профорієнтаційна робота з молодими інваліда-ми; організація культурно-дозвіллєвої діяльно-сті; соціально-педагогічна робота з батьками, родичами молодих інвалідів; консультаційні послуги для професорсько-викладацького скла-ду щодо особливостей організації навчально-виховної роботи зі студентами-інвалідами. Діяльність Центру соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами дасть змогу створити науково-методичну базу соці-ально-педагогічної підтримки осіб з особли-вими потребами; проводити спільні з пред-ставниками органів державної влади, органів охорони здоров’я та громадських організацій соціально-педагогічні заходи, спрямовані на адаптацію та інтеграцію осіб з особливими потребами в освітнє та соціальне середовище; сприятиме висвітленню питань, пов’язаних з роботою Центру на сторінках регіональної періодики з метою привернення уваги до про-блем інвалідів та залучення волонтерів. Функціонування такого Центру без перебі-льшення має важливе значення для людей з особливими потребами. Адже студенти з інва-лідністю отримають не лише рівні з іншими студентами університету можливості для здо-буття освіти, професійної орієнтації, здійс-нення трудової діяльності, участі в суспільно-корисному житті, занять фізичною культу-рою і спортом, а й одержать нагоду повноцін-но адаптуватися та соціалізуватися у соціумі.  
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Проблема толерантного ставлення один до одного є винятково актуальною для сучасно-го українського суспільства, яка пов’язана на-самперед із необхідністю подолання внутріш-ньої роз’єднаності, у тому числі політичної, соціальної, релігійної. Нетерпимість є однією з першочергових глобальних проблем сучас-ного світу, тому серед пріоритетних напрямів організації навчально-виховного процесу Уманського державного педагогічного універ-ситету імені Павла Тичини є реалізація прин-ципів загальнолюдської моралі, формування усвідомлення взаємозв’язку свободи, прав людини та її громадянської відповідальності, вміння міжособистісного спілкування, взає-модії не залежно від статті, віку, соціального стану людини.  Отже, усвідомлення соціальної рівності, досягнення взаєморозуміння неможливе без постійного розвитку внутрішньої духовної культури, бажання діяти гуманно, через утве-рдження моральних цінностей. По-сучасному звучать слова В. О. Сухомлинського: «…жити серед людей і для людей означає бачити себе очима громадянина, уміти оцінити себе з точ-ки зору інтересів суспільства» [3, 414].  
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