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Постановка проблеми (актуальність). Головним завданням сьогодення є 

виховання та підготовка молодого покоління, яке реально здатне оцінити, 

впровадити, а головне – зберегти ідеї демократії, навчити учнів не лише жити в 

умовах сучасної держави, дотримуватися її законів, відстоювати свої власні 

права, а й практично реалізувати ці знання життєдіяльності в навчальному 
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закладі. Це неможливо зробити без вчителів, які самі беруть активну участь в 

управлінні закладом освіти. Останнє можливо здійснити лише за допомогою 

створення системи державно-громадського управління, наявності юридичних 

гарантій для участі педагогічних працівників в управлінні навчальним закладом 

[8]. 

Сьогодні, навчальні заклади повинні бути готові прийняти міжнародні 

правила або брати участь у їх формуванні, а також навчитися здійснювати свою 

діяльність в умовах жорсткої конкуренції на внутрішньому та міжнародному 

ринках освітніх послуг і праці, орієнтуватись на інноваційні технології та 

випередження вимог споживачів.  

На різних етапах суспільного розвитку в Україні існували групи дітей і 

підлітків, які потребували державної допомоги і підтримки. У зв’язку з цим 

державою створювалися особливі заклади суспільного виховання дітей (дитячі 

притулки, дитячі будинки, дитячі колонії, комуни, загальноосвітні школи-

інтернати, санаторні школи-інтернати, школи соціальної реабілітації, гімназії-

інтернати, ліцеї-інтернати тощо). Багатогранність і складність завдань, що 

стоять сьогодні перед суспільством (низький рівень життя народу, різке 

збільшення захворювань серед дітей, соціальне сирітство, безпритульність, 

зростання дитячої злочинності та ін.), вимагають від органів освіти, 

педагогічної науки нових нестандартних підходів до розв’язання проблем 

виховання, навчання, оздоровлення, соціального захисту й матеріального 

забезпечення цієї категорії дітей і підлітків. 

Інтернатні заклади освіти завжди відігравали й відіграють особливо 

важливу роль у розвитку педагогічної теорії й практики. Вивчення їхньої 

діяльності допоможе простежити, якою мірою одержували практичне 

розв’язання актуальні проблеми навчання, виховання, організації дозвілля й 

побуту соціально незахищених дітей, а також управління школою-інтернат для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  . 

Аналіз досліджень. Різні аспекти виховання та розвитку дітей з 

особливими потребами знаходяться під прискіпливою увагою науковців, 
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державних, громадських діячів. Навчання таких дітей вимагає до себе 

неординарних підходів, які обумовлюються відсутністю у них всіх необхідних 

фізичних та психічних властивостей [1]. Психолого-педагогічна наука приділяє 

велику увагу питанням соціального виховання, розвитку і корекції особистості 

дітей з психофізичними вадами з метою забезпечення їх оптимальної інтеграції 

в сучасні умови життєдіяльності (І. Бех, В. Бондар, В. Засенко, С. Максименко, 

В.М.Синьов, В. Тарасун, Л. Фомічова, О. Хохліна, М. Шеремет, М. Ярмаченко 

та ін.). Особливі труднощі в досягненні цієї мети об'єктивно виникають у 

діяльності санаторної школи-інтернат, де навчаються діти зі значним 

зниженням інтелекту. В цілому робота з дітьми, що мають особливі потреби, 

сьогодні стала окремим напрямком педагогічної діяльності, видом соціальної 

роботи. Окремі положення соціально-педагогічної діяльності з аномальними 

дітьми розглядалися в працях Л. Виготського, С. Рубінштейна, 

Н. Коломінського, Ш. Амонашвілі, Ж. Шіфа, М. Певзнера, Л. Занкова. 

Мета статті. Розкрити проблеми управління санаторною школою-

інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку 

країни в усіх сферах життєдіяльності світового співтовариства відбуваються 

зміни ціннісних орієнтацій, що обумовлено тенденціями перетворень 

економічного і політичного характеру на рубежі ХХ–ХХІ століть. Зміни, що 

відбуваються в усіх сферах діяльності людини зумовлені процесами 

глобалізації, переходом до інформаційного суспільства, утвердженням 

пріоритетів сталого розвитку, гуманістично-демократичних цінностей у 

суспільстві, піднесенням суспільного розвитку, сутнісним виміром якого стає 

розвиток освіти, адже саме освіта за усіх часів була пріоритетною сферою 

розвитку людства.  

У законодавчих актах до основних напрямів, що визначають 

концептуальний стрижень розвитку освіти України, віднесено: єдність 

загальнодержавного та регіонального в освіті, державно-громадське 
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управління, особистісна орієнтація освіти, міжнародне та міжрегіональне 

партнерство, упровадження інноваційних технологій навчання, виховання, 

управління. Управління належить до найзагальніших понять і свого 

конкретного обґрунтування набуває стосовно тієї чи іншої галузі або сфери 

виробництва. Воно залежить від специфіки об’єкта. Чим складніший і 

динамічніший об’єкт, тим більшої уваги потребує управління ним, тим 

ґрунтовніше треба знати закономірності його розвитку.  

За версією історика менеджменту Клода Джоржа, «…історичний шлях 

управління почався за часів шоумерів у 5000р. до н. е.., а управління освітою 

почало розвиватися за часів Ксенофонта у 400 р….» [3] Сьогодні поняття 

управління освітою в Україні широко вивчають такі видатні вчені, як 

В. Бондарь, Г. Дмитренко, Л. Калініна, В. Маслов, Г. Єльнікова, Г. Тимошко, 

Є. Хриков та ін.. 

За визначенням Є. Хрикова управління – це складна та різноманітна 

сфера діяльності, в якій виникає безліч проблем організаційного, педагогічного, 

технічного та психологічного характеру [12]. 

Л. Калініна, стверджує, що управління є не що інше, як інтегрована сума 

взаємопов’язаних функцій та комплекс неперервних взаємопов’язаних дій 

суб’єктів управління [10].  

Г. Єльникова [5], М. Мескон [7],Ф. Хедоурі [10] визначають управління 

як процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, 

щоб сформулювати та досягти цілей організації. Зокрема, Р. Дафт стверджує, 

що управління – це ефективне та продуктивне досягнення цілей організації 

шляхом планування, організації, лідерства (управління) та контролю 

організаційних ресурсів [5]. 

Отже, в науковій літературі поняття «управління» розглядають як процес 

прийняття та реалізації управлінських рішень і як інформаційний процес, тобто 

процес постійного руху інформації прямими та зворотними зв’язками у процесі 

управління. Зокрема, Абдєєв стверджує, що «…за 20 місяців відбувається 

оновлення інформації…», а саме інформаційні потоки збільшуються 
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відбувається глобалізація всіх процесів людської діяльності, а отже й 

збільшується кількість її видів [9]. Це стосується й управлінської діяльності 

керівника, яка за результатами досліджень В. Бондаря, Г. Сорочан, В. Маслова, 

Л. Калініної розглядається як багатокомпонентна, багатофункціональна і 

полідіяльносна, яка за інформаційної форми розвитку набуває суттєвих 

змістових і видових змін, бо саме управління загальноосвітнім навчальним 

закладом здійснює його керівник. 

Теоретичні засади управління навчальним закладом із урахуванням 

специфічних особливостей і завдань школи як своєрідної соціальної системи 

розробляли такі вчені, як В. Бондар, Ю. Васильєва, Л. Даниленко, Г. Єльникова, 

Ю. Конаржевський, О. Орлова, Н. Островерхова, В. Пікельна, М. Сунцова, 

П. Фролова, Т. Шамова, Н. Хміля та ін.. їх праці стали підґрунтям створення 

науково-педагогічної теорії управління школою. 

За визначенням Т. Шамової управління навчальним закладом можна 

розглядати як систему, вид діяльності та процес. Якщо розглядати управління 

як систему, то цілком слушним є таке його визначення: «управління є 

сукупністю взаємопов’язаних, елементів, скоординованих заходів, спрямованих 

на досягнення певної мети» [13]. 

Ю. Васильєв вважає, що сутність управління НЗ, діяльність її керівників 

можна визначити терміном «педагогічне управління», яке здійснює не лише 

директор та його заступники, але й кожен педагогічний працівник у процесі 

навчання, виховання та розвитку вихованців [14].  

З огляду на наведені визначення управління навчальним закладом – це 

особливий вид діяльності в якій її суб’єкти завдяки плануванню, організації та 

контролю забезпечують інтегрованість спільної діяльності педагогічного 

колективу, учнів, батьків, обслуговуючого персоналу з метою досягнення 

визначених цілей й задач стратегічног розвитку закладу освіти. 

У теорії та практиці дефектології переконливо доведено, що чим раніше 

розпочато роботу з дитиною, тим більші можливості для забезпечення її 

різнобічного розвитку [6]. 
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З кожними роком зростають вимоги до якісної підготовки випускників 

спеціальних шкіл (в нашому випадку – санаторної школи-інтернат для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) одним з 

важливих аспектів роботи школи-інтернат є календарне планування, яке 

забезпечує системність роботи закладу. 

Для складання календарно-тематичного плану вчитель повинен: 

1) ознайомитися із змістом програми та пояснювальної записки до неї, 

визначити обсяг та зміст знань, практичних умінь з кожної теми; у разі потреби 

– внести відповідні зміни та доповнення;  

2) підібрати навчальну літературу (посібники та підручники), методичні 

матеріали – статті в журналах і науково-методичних збірниках, які висвітлюють 

досвід і теоретичні питання змісту, організації та методики проведення занять з 

трудового навчання в цілому, окремих розділів програми;  

3) вивчити досвід інших учителів, які досягли певних успіхів у трудовому 

навчанні учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку. Запропонований календарно-тематичний план у кожному 

конкретному випадку слід розглядати як допоміжний матеріал, призначений 

для творчого осмислення та опрацювання відповідного до особливостей учнів 

конкретного класу, власного педагогічного досвіду та методичного стилю 

роботи учителя.  

У дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку є певна 

невідповідність між словом і його конкретним змістом [11]. Ці діти інколи 

досить вільно оперують словами, але не завжди розуміють зміст внаслідок 

обмеженого чуттєвого досвіду. Тому одним із завдань навчання та виховання 

цієї категорії дітей є розширення та конкретизація їхніх уявлень стосовно 

використанням різних засобів сприймання. На заняттях з трудового навчання 

конкретизація уявлень відбувається у процесі цікавої, нескладної діяльності 

учнів, що активізує засвоєння значень слів та їх узагальнення. Виконуючи певні 

дії з предметами, матеріалами, інструментами, обладнання, діти поступово 

збагачують власний словник і намагаються ним користуватись. 
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На уроках трудового навчання є можливість створювати ситуацію, в якій 

учень усвідомлює потребу в здійсненні пізнавальних дій для якісного 

виконання практичних завдань. 

Усі ці завдання можна розв’язати лише за умови ґрунтовного вивчення 

кожної категорії дітей з психофізичними порушеннями та індивідуальних 

особливостей кожного учня. Учні в школах-інтернатах несхожі за своїми 

особливостями індивідуального розвитку. Їх пізнавальна діяльність та 

особистісні риси формуються під впливом не тільки родини, навколишнього 

середовища, а й наявних у них фізичних і психічних можливостей. Тому 

організувати диференційоване навчання можна лише за умови індивідуального 

підходу. Тобто кожен учень має усвідомлювати, чому приділяється його така 

увага, а його діяльність відрізняється від діяльності та інших. Доведено, що 

дефектологи мають безпосередньо керувати процесом формування життєвих 

планів учнів, прогнозуючи найефективніші шляхи їх соціально-трудової 

адаптації. 

Потребує значної уваги профорієнтаційна робота в школах-інтернат, 

зокрема, такі її складові частини як, профінформація та профконсультація. Ця 

робота має чітко плануватися, носити систематичний, а не епізодичний 

характер і розглядатися як важливий розділ навчально-виховної роботи у 

школі-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку. До проведення профорієнтаційної роботи залучаються всі 

працівники навчального закладу, кожен з яких виконує певні функції. 

Важлива роль у школах-інтернат належить психолого-медико-

педагогічним комісіям. На нашу думку, функції шкільної комісії варто значно 

розширити, а саме: психолого-медико-педагогічні комісії, мають видавати 

випускникам своєї школи відповідні кваліфікаційні характекристики-

рекомендації, що значно полегшило б роботу приймальних комісій 

«наступних» навчальних закладів. 

Відповідно до вимог сьогодення, змінюється стратегія і тактика навчання 

учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
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української мови. Головна увага приділяється актуальній меті мовної освіти: 

різнобічний, зокрема мовленнєвий розвиток учнів, чому й підпорядковано 

завдання системного вивчення мови. 

Останнім часом до санаторних шкіл-інтернатів усе частіше потрапляють 

діти, які зовсім не володіють мовою як засобом спілкування. Ці діти не 

говорять (мутично), з нормальним слухом і практично без патології органів 

артикуляції. Вони мають яскраво виражені особливості емоційно-вольової 

сфери. Їх об’єднує діагноз – ранній дитячий аутизм (далі – РДА). 

Коригування мови у дітей із діагнозом РДА слід починати якомога 

раніше, тому що ця хвороба передбачає дуже довгий період систематичної 

роботи багатьох спеціалістів: вчителя-логопеда, психолога, вчителя-

дефектолога, соціального педагога [2]. 

Надзвичайно важлива реалізація справді наукових критеріїв в галузі 

клінічної діагностики та психолого-педагогічного ув'язнення не тільки у 

відношенні розумової відсталості, але, перш за все тих станів, які сьогодні 

визначаються як суміжні з нею: затримка психічного розвитку (далі – ЗПР), 

дитячий церебральний параліч (далі – ДЦП), тяжка мовна патологія, порушення 

адаптивної і емоційної сфери.  

Висновки. З вищевикладеного слідує, що необхідно змінити умови 

управління санаторною школою-інтернат та педагогічний зміст роботи з 

дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з 

метою покращення їх соціальної адаптації.  

На нашу думку, необхідно розмежувати діяльність шкіл для дітей які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і виокремити 

наступні типи спеціальних установ:  

– для глибоко відсталих осіб, не здатних до адаптації і навчання – 

лікувальні установи, які гарантують забезпечення, соціальний та правовий 

захист.  

– для осіб, здатних до навчання і засвоєння трудових навичок та 

соціально-адаптованих норм поведінки, – школи (центри) корекційного 
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розвитку та підтримки.  
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