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АНОТАЦІЯ 

Цзен Гуанхай. Організація дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки. – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Харків, 2022. 

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР. 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється 

необхідністю подолання суперечностей між: наявністю педагогічно 

цінного китайського досвіду щодо організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти та 

відсутністю вітчизняних порівняльно-педагогічних студій, присвячених 

його вивченню і узагальненню; об’єктивними потребами суспільства в 

організації дозвіллєвої діяльності дорослих з особливими освітніми 

потребами та неможливістю задовольнити ці потреби в умовах існуючої 

системи освіти; необхідністю модернізації української освітньої системи у 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР та застарілістю наукових підходів до цієї 

проблеми. 

У дисертації вперше здійснено цілісне дослідження проблеми 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР; розкрито підходи до визначення суті ключових 

понять дослідження «інклюзивна освіта дорослих в КНР» – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

впродовж життя, що передбачає будь-яку навчальну діяльність для 

удосконалення знань, умінь та навичок осіб, які визнані дорослими і 
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здійснюють трудову діяльність, на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей діяльності людей з особливими освітніми потребами; 

«дозвілля» – це діяльність (творча, конструктивна або ж асоціальна), яка 

відрізняється від інших видів діяльності людини тим, що здійснюється 

відповідно до особистісних потреб індивіда, з метою отримання 

емоційного задоволення; «організація дозвілля» – один напрямів 

організації діяльності в клубних закладах неформальної освіти, що 

включає в себе проведення культурно-мистецьких масових заходів, 

створення об’єднань за інтересами, аматорських колективів за жанрами 

для населення різних вікових категорій; «освіта дорослих» – це освітній 

процес, в якому кожна особистість, незважаючи на своє матеріальне 

становище та релігійний світогляд, має право на власний шлях здобуття 

освіти від етапу коли вона визнається суспільством дорослою як спосіб 

інтелектуального і професійного оновлення; «дорослі з особливими 

освітніми потребами» – це особи, які потребують додаткової постійної чи 

тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення права на 

формальну, неформальну, інформальну освіту, сприяння розвитку 

особистості, поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня 

участі у житті громади; «неформальна освіта» – освіта, спрямована на 

адаптацію людини до швидкоплинного соціально-економічного 

середовища, її інтеграцію в соціум, постійне оновлення знань, навичок і 

вмінь незалежно від віку; «організація дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР» – організація 

діяльності дорослих з особливими освітніми потребами у вільний час для  

їхнього соціального розвитку, в зміст якої включається виховання,  

навчання, просвітництво, соціалізація, соціальне загартування, соціальний 

розвиток;  визначено систему організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР – неформальна 

освіта може здійснюватися у межах навчальних закладів та поза ними, але 
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передбачає ґрунтовне нормативно-правове забезпечення, організовані та 

структуровані методи і засоби, які дозволяють залучити до організації 

неформальної освіти велику кількість дорослих з особливими освітніми 

потребами, які можуть поєднувати різні види дозвіллєвої діяльності; 

узагальнено китайський досвід з проблеми організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР; 

окреслено перспективи творчого використання теоретичних напрацювань 

і досвіду із проблеми організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР у системі неформальної 

освіти України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про специфіку 

навчально-методичного інструментарію (форми, методи, засоби) 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР; генези ідеї організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами; питання щодо творчого використання 

прогресивних ідей китайського досвіду у напрямі модернізації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

матеріали дослідження забезпечують нову науково-об’єктивну 

інтерпретацію теорії й практики організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами, а також сприяють удосконаленню 

навчальних програм для закладів неформальної освіти. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено 

в освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-276 від 17.11.2021 р.), 

Бердянського державного педагогічного університету (довідка №57-

30/1580 від 28.11.2021 р.), Криворізького державного педагогічного 

університету (довідка № 01-661/3 від 30.11.2021 р.). 
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Матеріали дослідження використані в процесі розроблення 

навчально-методичних комплексів дисциплін «Порівняльна педагогіка», 

«Актуальні проблеми порівняльної педагогіки», «Освіта дорослих у 

провідних країнах світу»; оновлення змісту дисциплін «Педагогіка», 

«Історія педагогіки»; обґрунтування науково-методичних рекомендацій 

щодо організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти в Україні. Систематизовані й узагальнені 

положення дисертації, дібраний і проаналізований фактологічний 

матеріал, отримані результати і сформульовані висновки дослідження 

доцільно залучати під час проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень із загальної педагогіки, порівняльної педагогіки, філософії 

освіти й соціології освіти. Результати дослідження стануть корисними в 

процесі розроблення концептуальних і нормативних документів з проблем 

організації освіти дорослих та інклюзивної освіти, у процесі розроблення 

нових й оновлення існуючих навчальних курсів з педагогіки, освітології, 

андрагогіки, порівняльної педагогіки та історії педагогіки. 

Ключові слова: організація,  дозвілля, дорослі з особливими 

освітніми потребами, неформальна освіта, КНР. 

 

SUMMARY 

Zeng Guanhai. Leisure Activities for Adults with Special Educational 

Needs in the System of Informal Education in China. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript.  

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in branch 01 Education/Pedagogy on a specialty 011 – Educational, 

pedagogical sciences. – G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2022. 

The dissertation for the first time presents a holistic analysis of the 

problem of leisure of adults with special educational needs in the system of non-

formal education in China. 
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The expediency of studying this problem is reinforced by the need to 

overcome the contradictions between: the presence of pedagogically valuable 

Chinese experience in organizing leisure activities for adults with special 

educational needs in the non-formal education system and the lack of domestic 

comparative pedagogical studies; the objective needs of society in the 

organization of leisure activities for adults with special educational needs and 

the inability to meet these needs in the existing education system; the need to 

modernize the Ukrainian educational system in the organization of leisure for 

adults with special educational needs in the system of non-formal education in 

China and the obsolescence of scientific approaches to this problem. 

In the dissertation for the first time the integral research of a problem of 

the organization of leisure of adults with special educational needs in system of 

informal education of the People's Republic of China is carried out; approaches 

to defining the essence of the key concepts of the study "Inclusive adult 

education in China" is a comprehensive process to ensure equal access to quality 

lifelong learning, which includes any educational activity to improve the 

knowledge, skills and abilities of adults and workers activities based on the use 

of personality-oriented teaching methods, taking into account the individual 

characteristics of people with special educational needs; "Leisure" - is an activity 

(creative, constructive or antisocial), which differs from other human activities 

in that it is carried out in accordance with the personal needs of the individual, 

in order to obtain emotional satisfaction; "Organization of leisure" - one of the 

areas of organization of activities in club institutions of non-formal education, 

which includes cultural and artistic events, the creation of associations of 

interest, amateur groups by genre for the population of different ages; "Adult 

education" is an educational process in which every individual, regardless of 

their financial situation and religious worldview, has the right to their own path 

of education from the stage when it is recognized by society as an adult as a way 

of intellectual and professional renewal; "Adults with special educational needs" 

are persons who need additional permanent or temporary support in the 
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educational process in order to ensure the right to formal, non-formal, informal 

education, promote personal development, improve health and quality of life, 

increase participation in community life; "Non-formal education" - education 

aimed at adapting a person to the fleeting socio-economic environment, its 

integration into society, the constant renewal of knowledge, skills and abilities 

regardless of age; "Organization of leisure for adults with special educational 

needs in the non-formal education system of China" - organization of activities 

for adults with special educational needs in their free time for their social 

development, which includes education, training, education, socialization, social 

hardening, social development; defined a system of leisure for adults with 

special educational needs in the system of non-formal education in China - non-

formal education can be carried out within and outside schools, but provides a 

thorough legal framework, organized and structured methods and tools to attract 

non-formal education the number of adults with special educational needs who 

can combine different types of leisure activities; generalized Chinese experience 

on the organization of leisure for adults with special educational needs in the 

non-formal education system of China; the prospects of creative use of 

theoretical developments and experience on the problem of organization of 

leisure of adults with special educational needs in the system of non-formal 

education of the People's Republic of China in the system of non-formal 

education of Ukraine are outlined. 

Scientific provisions on the specifics of educational and methodological 

tools (forms, methods, tools) for the organization of leisure for adults with 

special educational needs in the system of non-formal education in China have 

been further developed; genesis of the idea of organizing leisure for adults with 

special educational needs; issues of creative use of progressive ideas of the 

Chinese experience in the direction of modernization of leisure of adults with 

special educational needs in the system of non-formal education in China. 
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The practical significance of the results is determined by the fact that the 

research materials provide a new scientific and objective interpretation of the 

theory and practice of leisure for adults with special educational nee 

The main scientific results of the study were introduced into the 

educational process of the G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University (reference №01 / 10-276 of 17.11.2021), Berdyansk State 

Pedagogical University (reference №57-30 / 1580 of 28.11.2021), Kryvyi Rih 

State Pedagogical University (reference №01-661 / 3 dated 30.11.2021). 

The research materials were used in the process of developing educational 

and methodological complexes of disciplines "Comparative pedagogy", "Actual 

problems of comparative pedagogy", "Adult education in leading countries"; 

updating the content of disciplines "Pedagogy", "History of Pedagogy"; 

substantiation of scientific and methodological recommendations for the 

organization of leisure for adults with special educational needs in the system of 

non-formal education in Ukraine. Systematized and generalized provisions of 

the dissertation, selected and analyzed factual material, obtained results and 

formulated conclusions of the study should be involved in theoretical and 

experimental research on general pedagogy, comparative pedagogy, philosophy 

of education and sociology of education. The results of the study will be useful 

in the development of conceptual and normative documents on the organization 

of adult education and inclusive education, in the process of developing new and 

updating existing courses in pedagogy, education, andragogy, comparative 

pedagogy and history of pedagogy. 

Key words: organization, leisure, adults with special educational needs, 

non-formal education, China. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні у КНР нормативно-

правові аспекти освіти людей з особливими освітніми потребами 

регулюються «Законом про охорону людей з особливими освітніми 

потребами» (2021), «Положенням про освіту людей з особливими 

освітніми потребами» (2020), «Про освіту» (1995), «Про обов'язкову 

освіту в КНР» (оновлений) (2006)» тощо. 

У дисертації розкрито проблему організації інклюзивної освіти в 

КНР через призму організації дозвіллєвої діяльності у системі 

неформальної освіти людей з особливими освітніми потребами, розвитку 

їхніх особистісних якостей, здатності до соціальної взаємодії, досягнення 

рівності в галузі освіти та соціальної справедливості.  

Узагальнення результатів наукових пошуків дозволяє 

констатувати, що проблема організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР у китайській 

науковій думці розглядається в широкому дискурсі, а саме: неформальна 

освіта дорослих (Цзинь Нань, Чен Хань, Чжао Вень, Ян Сяопін та ін.); 

організація інклюзивної освіти (Гао Лян, Лю Сяобін, Чень Чжичжан, Дін 

Ансян, Ду Сяопінта та ін.); організація інклюзивної освіти в зарубіжних 

країнах (Ван Вей, Пей Цяопін, Шао Цзінюань, Сунь Юмей, Тань Руцень 

та ін.); освіта дорослих з особливими освітніми потребами (Го Нін, Хуан 

Чжичен, Ван Лі, Лі Шу, Лінь Яньду та ін.); організація дозвілля дорослих 

з особливими освітніми потребами (Гу Сяопін, Лі Го, Лі Цзін, Лі Сянжу, 

Чан Гуаньцюнь,  Хань Сюемей та ін.); соціалізація людей з особливими 

освітніми потребами (Лянь Янь, Лю Веньцзюнь, Ян Лікунь та ін.). 

В українських наукових джерелах означена проблема розглядається 

за такими основними напрямами: організація неформальної освіти 

дорослих (А. Боярська-Хоменко, О. Самодумська, О. Самойленко, 

Н. Терьохіна, О. Шапочкіна та ін.), теоретико-методологічні засади 
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інклюзивної освіти (В. Бондар, Ю. Бойчук, Н. Валентик, В. Варава, 

Г. Васильєва, Ж. Верьовкіна, В. Коваленко, В. Любарець, О. Таранченко, 

О. Казачінер, Л. Перетяга, О. Фурман та ін.), навчання людей з 

особливими освітніми потребами (О. Гаяш, Є. Данілавіч, І. Доброскок, 

С. Литовченко, А. Колупаєва, С. Миронова, Л. Міщик, Н. Наливайко та 

ін.). 

Утім, попри значущість наукових доробок у галузі інклюзивної 

освіти та освіти дорослих, проблема організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР 

залишається не достатньо розкритою. 

Доцільність проведення наукового дослідження зазначеної 

проблеми підсилюється необхідністю вирішення суперечностей між:  

● наявністю педагогічно цінного китайського досвіду щодо 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти та відсутністю вітчизняних порівняльно-

педагогічних студій, присвячених його вивченню і узагальненню;  

● об’єктивними потребами суспільства в організації дозвіллєвої 

діяльності дорослих з особливими освітніми потребами та неможливістю 

задовольнити ці потреби в умовах існуючої системи освіти; 

● необхідністю модернізації української освітньої системи у 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти КНР та застарілістю наукових підходів до 

цієї проблеми. 

Таким чином, актуальність, педагогічна значущість досліджуваної 

проблеми, відсутність узагальнених наукових праць у науково-

методичній та педагогічній літературі, наявність суперечностей зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження: «Організація дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано як складову частину комплексної 

програми науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди «Підвищення ефективності 

педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах» (РК31–200199004104 від 23.12.2015 р.) та корелює з новою 

комплексною темою кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

«Наукові основи і навчально-методичний супровід педагогічного процесу 

в закладах освіти: історико-педагогічний, компаративний та 

прогностичний аспекти» (№ 0121U107474 від 22.01.2021 р.). Тему 

дисертації затверджено (протокол № 9 від 22.12.2017 р.) та уточнено 

(протокол № 1 від 27.02.2020 р.) Вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Мета дослідження – на основі цілісного педагогічного аналізу 

розкрити теоретичні питання й узагальнити досвід організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР для імплементації педагогічно цінних здобутків в освітню 

практику України.  

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання: 

1. З’ясувати термінологічне поле дослідження 

2. Схарактеризувати ступінь наукової розробленості проблеми, 

яка вивчається, генезу ідеї організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР.  

3. Розкрити систему, технології, форми і методи організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР.  

4. Окреслити перспективи імплементації китайського досвіду 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти України. 
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Об’єкт дослідження – процес організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в КНР. 

Предмет дослідження – теорія і практика організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР. 

На різних етапах наукового пошуку використовувалися традиційні 

для компаративістських досліджень методи: загальнонаукові (аналіз, 

синтез, узагальнення, класифікація, порівняння) – для характеристики 

джерельної бази досліджуваної проблеми, уточнення термінологічного 

поля дослідження; спеціальні: історико-генезисний – для з’ясування 

витоків проблеми; історико-діахронний та критеріально-комплексний 

виявлення динаміки у просторово-часовій послідовності; 

інтерпретаторсько-аналітичний, що сприяв вивченню та здійсненню 

аналізу наукової, навчально-методичної літератури, офіційних 

нормативно-правових документів для встановлення особливостей 

компонування змісту, добору методів і форм організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР; прогностичний метод для визначення перспектив творчого 

використання китайських педагогічно цінних ідей і досвіду організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР. 

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної праці 

полягає в тому, що вперше: 

– здійснено цілісне дослідження проблеми організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР; 

– розкрито підходи до визначення суті ключових понять 

дослідження «інклюзивна освіта дорослих в КНР» – це комплексний 

процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти впродовж життя, 

що передбачає будь-яку навчальну діяльність для удосконалення знань, 
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умінь та навичок осіб, які визнані дорослими і здійснюють трудову 

діяльність, на основі застосування особистісно орієнтованих методів 

навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності людей 

з особливими освітніми потребами; «дозвілля» – це діяльність (творча, 

конструктивна або ж асоціальна), яка відрізняється від інших видів 

діяльності людини тим, що здійснюється відповідно до особистісних 

потреб індивіда, з метою отримання емоційного задоволення; 

«організація дозвілля» – один напрямів організації діяльності в клубних 

закладах неформальної освіти, що включає в себе проведення культурно-

мистецьких масових заходів, створення об’єднань за інтересами, 

аматорських колективів за жанрами для населення різних вікових 

категорій; «освіта дорослих» – це освітній процес, в якому кожна 

особистість, незважаючи на своє матеріальне становище та релігійний 

світогляд, має право на власний шлях здобуття освіти від етапу коли вона 

визнається суспільством дорослою як спосіб інтелектуального і 

професійного оновлення; «дорослі з особливими освітніми потребами» – 

це особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в 

освітньому процесі з метою забезпечення права на формальну, 

неформальну, інформальну освіту, сприяння розвитку особистості, 

поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у 

житті громади; «неформальна освіта» – освіта, спрямована на адаптацію 

людини до швидкоплинного соціально-економічного середовища, її 

інтеграцію в соціум, постійне оновлення знань, навичок і вмінь незалежно 

від віку; «організація дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР» – організація діяльності 

дорослих з особливими освітніми потребами у вільний час для  їхнього 

соціального розвитку, в зміст якої включається виховання,  навчання, 

просвітництво, соціалізація, соціальне загартування, соціальний 

розвиток; 
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– визначено систему організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР – неформальна 

освіта може здійснюватися у межах навчальних закладів та поза ними, але 

передбачає ґрунтовне нормативно-правове забезпечення, організовані та 

структуровані методи і засоби, які дозволяють залучити до організації 

неформальної освіти велику кількість дорослих з особливими освітніми 

потребами, які можуть поєднувати різні види дозвіллєвої діяльності; 

– узагальнено китайський досвід з проблеми організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 

освіти КНР; 

– окреслено перспективи творчого використання теоретичних 

напрацювань і досвіду із проблеми організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР у 

системі неформальної освіти України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про специфіку 

навчально-методичного інструментарію (форми, методи, засоби) 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти КНР; генези ідеї організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами; питання щодо творчого 

використання прогресивних ідей китайського досвіду у напрямі 

модернізації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти КНР. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, 

що матеріали дослідження забезпечують нову науково-об’єктивну 

інтерпретацію теорії й практики організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами, а також сприяють удосконаленню 

навчальних програм для закладів неформальної освіти. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено 

в освітній процес Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-276 від 17.11.2021 
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р.), Бердянського державного педагогічного університету (довідка №57-

30/1580 від 28.11.2021 р.), Криворізького державного педагогічного 

університету (довідка № 01-661/3 від 30.11.2021 р.). 

Матеріали дослідження використані в процесі розроблення 

навчально-методичних комплексів дисциплін «Порівняльна педагогіка», 

«Актуальні проблеми порівняльної педагогіки», «Освіта дорослих у 

провідних країнах світу»; оновлення змісту дисциплін «Педагогіка», 

«Історія педагогіки»; обґрунтування науково-методичних рекомендацій 

щодо організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти в Україні. Систематизовані й узагальнені 

положення дисертації, дібраний і проаналізований фактологічний 

матеріал, отримані результати і сформульовані висновки дослідження 

доцільно залучати під час проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень із загальної педагогіки, порівняльної педагогіки, філософії 

освіти й соціології освіти. Результати дослідження стануть корисними в 

процесі розроблення концептуальних і нормативних документів з 

проблем організації освіти дорослих та інклюзивної освіти, у процесі 

розроблення нових й оновлення існуючих навчальних курсів з педагогіки, 

освітології, андрагогіки, порівняльної педагогіки та історії педагогіки. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, 

результати й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2017-2021 рр.) і 

оприлюднено на конференціях різних рівнів:  

 міжнародних: «Роль інновацій в трансформації сучасної науки» 

(Київ, 2017), «Модернізація та наукові дослідження: парадигма 

інноваційного розвитку суспільства і технологій» (Київ, 2019), 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів» (Харків, 2018), «Дев'ять життів традиції», секція 

«Модернізація та інтеграція секторів культури і освіти» (Харків, 2019), 
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«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки» (Київ, 2019), 

«Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній 

освіті» (Харків, 2019), «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання 

молоді в ХХІ столітті» (Харків, 2021); 

 усеукраїнських: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського» 

(Харків, 2018). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження 

відображено в 12 наукових працях (10 одноосібні), із них: 3 статті 

опубліковано в провідних наукових фахових виданнях України, 3 – в 

міжнародних періодичних виданнях, 6 тез доповідей у збірниках 

матеріалів наукових конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається з анотацій українською 

та англійською мовами, вступу, двох розділів, висновків до кожного з 

них, загальних висновків, списку використаних джерел (242 

найменування, з них 168 – іноземними мовами) і 4 додатків (на 24 

сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок, основний 

зміст викладено на 167 сторінках. Робота містить ілюстративний матеріал 

– 10 таблиць (на 5 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

ДОРОСЛИХ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В 

СИСТЕМІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ КНР 

 

1.1. Термінологічне поле досліджуваної проблеми 

 

У ході наукового пошуку установлено, що існують два підходи до 

визначення сутності поняття інвалідності: медичний, згідно з яким, 

функціональні розлади здоров’я визначають ставлення до їх носіїв як до 

хворих людей, та поліпшення їх положення зводиться до заходів медичної 

реабілітації [177, с. 11], та соціальний підхід, при якому увагу привернуто 

не до діагнозу людини, а до бар’єрів, які не дозволяють йому реалізувати 

свої запити. 

Це дозволяє розглядати становище дорослих з особливими 

освітніми потребами у аспекті забезпечення рівності всіх громадян. 

Інклюзивне суспільство спрямоване на вирішення проблем, які 

виникають через недосконалість розвитку безбар’єрного середовища та 

не достатньо ефективну перебудову освітньої системи, де особам із 

обмеженими освітніми можливостями пропонується особлива увага. 

Одним із завдань, що сприяють успішному інклюзивному 

навчанню, є виховання толерантності. В основі толерантного ставлення в 

колективі та доброзичливої взаємодії між дорослими з особливими 

освітніми потребами лежать принципи моралі та чесноти. Особи, які 

мають особливі освітні потреби або нестачу досвіду комунікативних 

відносин, повинні відчувати підтримку та допомогу зі сторони освітян та 

інших представників соціуму. Інвалідність – це проблема не однієї 

людини, і навіть не частини суспільства, а всього суспільства загалом. 

Сутність її полягає у правових, економічних, виробничих, 
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комунікативних, психологічних особливостях взаємодії людей з 

особливими потребами з навколишнім світом [19]. 

У ході наукового пошуку установлено, що у Законі «Про 

соціальний захист інвалідів у Китайській Народній Республіці» поняття 

інвалід визначено так: це особа, яка має порушення здоров’я зі стійким 

розладом функцій організму, обумовлене захворюванням, травмою або 

дефектами розвитку, що призводить до обмеженої життєдіяльності і 

викликає необхідність його соціального захисту [220]. 

Варто зазначити, що обмеження життєдіяльності у цьому ж законі 

пояснюється як повна чи часткова втрата особою здатності чи можливості 

здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, 

орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися та 

займатися трудовою діяльністю [220]. 

У ході наукового пошуку було з’ясовано, що люди з порушеннями 

зору, слуху, зору, мовлення, координації рухів, повністю або частково 

паралізовані тощо визнаються людьми з особливими потребами через 

очевидні відхилення від нормального фізичного стану людини. 

Інвалідами визнаються також особи, які не мають зовнішніх відмінностей 

від звичайних людей, але страждають на захворювання, що не дозволяють 

їм працювати в різноманітних сферах так, як це роблять здорові люди. 

Наприклад, людина, яка страждає на ішемічну хворобою серця, не здатна 

виконувати важкі фізичні роботи, але розумова діяльність їй цілком під 

силу [221]. 

Установлено, що усі люди з особливими освітніми потребами з 

поділяються на кілька груп за різними ознаками: 

1. За віком: діти з інвалідністю, дорослі з інвалідністю. 

2. За походженням інвалідності: інваліди з дитинства, інваліди 

війни, інваліди праці, інваліди загального захворювання. 

3. За ступенем працездатності: інваліди працездатні та 

непрацездатні особи, інваліди І групи (непрацездатні), інваліди ІІ групи 
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(тимчасово непрацездатні або працездатні в обмежених сферах), інваліди 

III групи (працездатні у щадних умовах праці). 

4. За характером захворювання: мобільні, маломобільні або 

нерухомі групи [222]. 

Залежно від приналежності до тієї чи іншої групи у КНР 

вирішуються питання працевлаштування та організації побуту людей з 

інвалідністю. Маломобільні люди з особливими освітніми потребами 

(спроможні пересуватися тільки за допомогою візків або на милицях) 

можуть працювати чи навчатися вдома або з організованим підвозом до 

місця роботи або навчання. Ця обставина зумовлює багато додаткових 

труднощів: обладнання робочого місця вдома або на підприємстві, 

доставка замовлень додому та готових виробів на склад або споживачу, 

матеріально-сировинне та технічне постачання, ремонт, профілактика 

обладнання вдома, виділення транспорту для доставки людини з 

особливими освітніми потребами на роботу або навчання і з роботи тощо. 

Ще складніша ситуація з нерухомими особами, прикутими до 

ліжка. Вони не можуть без сторонньої допомоги пересуватися, але здатні 

працювати розумово: аналізувати суспільно-політичні, економічні, 

екологічні та інші ситуації; писати статті, художні твори, створювати 

картини, займатися бухгалтерською діяльністю тощо. 

Якщо така особа з інвалідністю живе у сім’ї, багато проблем 

вирішуються легше. А якщо вона самотня, то потрібні спеціальні 

працівники, які б працювали такими людьми, виявляли їхні здібності, 

допомагали отримувати замовлення, заключати договори, купувати 

необхідні матеріали та інструменти, організовувати збут продукції тощо. 

Зрозуміло, що така людина має потребу і в повсякденному догляді. У всіх 

цих випадках таким людям допомагають спеціальні соціальні робітники 

[23]. 

У контексті досліджуваної проблеми доцільним є характеристика 

суті поняття «неформальна освіта» в китайській науковій думці. Так, 
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освіта є єдиним, цілісним та інтегрованим процесом. Основними 

компонентами єдиного освітнього процесу є три види освітньої діяльності 

– формальна, неформальна та інформальна освіта. Для їх дослідження у 

2010 р. було запроваджено загальний термін «освітня тріада» [6]. 

Зазначимо, що не всі елементи освітньої тріади однаково добре 

вивчені. Найчастіше зустрічається порівняння, диференціація та 

протиставлення формальної та неформальної освіти, про що свідчать самі 

терміни. Так, поняття неформальне заперечує поняття формальне. Однак 

коли додається і третій компонент єдиного освітнього процесу, а саме 

інформальна освіта, аналіз стає складнішим і більш неоднозначним. 

Перші спільні визначення формальної, неформальної та інформальної 

освіти як освітньої тріади виявляються у 2000 р. у Меморандумі 

безперервної освіти Європейського союзу [78].  

Довідникова література надає підстави стверджувати, що 

«Формальна освіта – програма або курс, після завершення яких у особи 

виникає певна сукупність законодавчо встановлених прав (право 

займатися оплачуваною професійною діяльністю з пройденого курсу, 

займати вищу посаду, вступати до навчальних закладів вищого рангу)» 

[18]; «Неформальна освіта – програма та курс, завершення яких не 

супроводжується отриманням документу про отримання освітньої 

кваліфікації; зазвичай пов’язане із прагненням розширити культурний 

кругозір або здобути знання та вміння, необхідні у побуті та сфері 

особистісного спілкування [27]»; «Інформальна освіта – процес 

формування та збагачення установок, засвоєння нових знань та умінь, що 

протікає поза рамками системи освіти як специфічного соціального 

інституту в ході повсякденного життя людини. Інформальна освіта не має 

атрибутів педагогічної форми. Префікс «ін» у цьому випадку вжито у 

значенні «без» [55]. 

Для вирішення завдань дослідження, насамперед, важливо розуміти 

структуру та зміст самих понять формальної, неформальної та 
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інформальної освіти. Це є надзвичайно складним завданням через 

відсутність наукового консенсусу та коректність у використанні цих 

термінів. Це виявлено нами за допомогою представлення семи моделей 

для порівняння формальної, неформальної та інформальної освіти як 

елементів освітньої тріади. Моделі передставлені в хронологічному 

порядку та охоплюють період в 40 років (1977-2017 рр.). Для 

представлення та доповнення існуючих моделей і для побудови нових 

моделей були використані такі методи: абстрагування, аналіз та синтез, 

індукція та дедукція, рух від абстрактного до конкретного, порівняння, 

аналогія, моделювання. 

Установлено, що перша модель розглядає лише формальну та 

неформальну освіту у міжнародному розвитку. Для того щоб подивитися, 

як вона виглядатиме в рамках освітньої тріади, у таблиці було подано 

третю колонку «інформальна освіта». 

На нашу думку, позиція авторів доповіді «Неформальність та 

формальність у навчанні: звіт для Дослідницького центру навчання та 

навичок» є не досить обґрунтованою. Вони стверджують, що «Навчання 

часто сприймається як «формальне», «неформальне» чи «інформальне», 

хоча вони не є дискретними категоріями, і вважати, що вони полягають у 

цьому, означає неправильно зрозуміти природу навчання» [78]. Учені 

приймають «формальність» та «неформальність» як «атрибути, присутні 

у всіх обставинах навчання», і, на їхню думку, «пріоритет для досліджень 

полягає у тому, щоб визначити ці атрибути, вивчити їхні відношення та 

визначити їх вплив на дорослих з особливими освітніми потребами, 

вчителів та освітнє середовище» [220]. 

Таблиця 1.1 

Модель №1 [78] 

 Формальна Неформальна Інформальн

а 

Мета Довгострокові, 

загальні 

Короткострокові, 

конкретні 

Немає мети 
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На основі облікових 

даних 

Не основані на 

облікових даних 

Розрахунок часу Тривалий цикл Короткий цикл В будь-який 

час Підготовчий Періодичний 

Повний робочий 

тиждень 

Неповна 

зайнятість 

Зміст Фокус на вхід Фокус на вихід Визначаєтьс

я із потреб 

людини 
Стандартизованованн

ий 

Індивідуальний 

Клієнтура, 

визначається 

вимогами входу 

Вхідні вимоги, 

обумовлені 

клієнтурою 

Організованість На основі установи Пов’язані з 

навколишнім 

середовищем 

Скрізь 

Вчитель-центрований Людиноцентрова

ність 

Індивідуальні

сть-

центрована 

Ізольований від 

соціального 

середовища 

Основані на 

спільнотах та 

орієнтовані на дії 

У будь-якому 

середовищі 

Жорсткі конструкції Гнучкі 

конструкції 

Без 

конструкції 

Ресурсоємний Ресурсозберігаюч

ий 

Наявні 

ресурси 

Контроль Зовнішній. 

Ієрархічний 

Самоуправління. 

Демократичний 

Самоконтро

ль 

 

Утім, неформальна освіта зовсім не пов’язана з поняттями дорослих 

з особливими освітніми потребами, вчителя та навчального середовища, 

тому що «розвиток особистості є предметом формально-логічних 

операцій, різноманітних прийомів, навичок і умінь, а насамперед цілого 

комплексу спрямованостей людини у певному культурно-історичному 

контексті» [13; 59; 61; 221; 227 та ін.]. 

З’ясовано, що тема контекстної освіти була багатогранно і глибоко 

розроблена китайськими дослідниками Ван Цзіньжун та Лю Вей. На їхню 

думку, «контекст – це система внутрішніх та зовнішніх умов поведінки та 

діяльності людини, яка впливає на сприйняття, розуміння та 

перетворення суб’єктом конкретної ситуації, надаючи сенсу і значення 
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цієї ситуації як цілому та її компонентам. Відповідно, внутрішнім 

контекстом є індивідуально-психологічні особливості, знання та досвід 

людини; зовнішнім – предметні, соціокультурні, просторово-тимчасові та 

інші характеристики ситуації, у яких вона діє» [192]. Внесок Ван 

Цзіньжун та Лю Вей в тому, що вони привнесли контекстну освіту у 

формальну освіту, показуючи, як через контекстну освіту, властиву 

повністю і перш за все інформальній освіті, інформальна освіта сама по 

собі може використовуватися для реалізації цілей формальної освіти. 

Ван Цзіньжун та Лю Вей стверджують, що «у контекстній освіті 

можна використовувати будь-які форми, методи та процедури, 

обґрунтовані в рамках інших підходів» [192]. 

Друга модель включає тільки формальну та інформальну освіту 

(див. табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Модель №2 [229] 

 Навчання 

Формальне Неформальне Інформальне 

1 Поодинока 

зосередженість, 

наприклад, пізнання 

Немає даних Органічний/цілісний 

2 Деконтекстуальне Контекстуальне 

3 Пасивний глядач Активність та досвід 

4 Самоціль Залежно від інших 

видів діяльності 

5 Стимулювання 

вчителями/тренерами 

Активується 

окремими 

дорослими 

6 Індивідуалістичне Часто 

спільні/колегіальні 

 

У цьому випадку відсутність даних про неформальну освіту є 

обґрунтованим. У примітці після статті на сайті ERIC (Інститут 

педагогічних наук) дано таке визначення інформальній освіті: 

«Випадкове та неперервне вивчення життєвого досвіду за межами 

організованої формальної або неформальної освіти. Третя модель знову 
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включає характеристики лише формальної та інформальної освіти (Табл. 

1.3). 

Таблиця 1.3 

Модель №3 [232]. 

Характеристики 

формального 

навчання 

Критерії Характеристики 

інформального 

навчання 

Навчання Ціль, намір Вирішення проблеми 

Педагогічно 

організовано 
Педагогічна 

підтримка 

Неорганізовано 

Спрямоване, 

очолюване зовні 
Контроль Самоспрямоване, 

самоврядне 

Цілеспрямованість Зміст Цілісність 

Свідоме навчання Усвідомлення Частково свідоме, 

неусвідомлене 

Теоретичні знання Результати 

навчання 

Експериментальні 

знання 

 

Слід зазначити одну дуже важливу особливість наукової літератури 

китайською мовою. Дуже часто терміни «неформальне» та 

«інформальне» використовуються як синоніми. Це значно ускладнює 

наукове спілкування, оскільки суперечка про сутність переходить до 

суперечки про терміни. 

 

 

Таблиця 1.4 

Модель №4 [237] 

Критерії Формальна 

освіта 

Неформальна 

освіта 

Інформальна 

освіта 

Контроль Відбувається 

зверху, 

строгий, 

сильний 

В деяких 

випадках 

самоспрямований 

Відбувається 

знизу, вільний, 

взаємний 

Організація Навчальні 

курси 

Робочі групи Розмови 

Тривалість Години 15 хв. макс. 3 хв. 

Зміст Навчальний 

зміст у 

Зміст курсу та 

інформація за 

Відкриття, 

неструктурована 
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відповідності з 

вимогами 

навчальної 

програми 

потребами 

дорослих 

інформація, 

відповідно до 

потреб у 

дорослого 

Час До або після 

роботи 

В перерві між 

роботою 

Під час роботи 

Автор Дизайнер 

навчання – 

вчитель 

 Дорослі 

Час для 

планування 

та організації 

Місяці Дні Години 

 

Таблиця 1.5 

Модель № 5 [235] 

Критерії Формальна 

освіта 

Неформальна 

освіта 

Інформальна 

освіта 

Цілі Довгострокові  

Загальні 

Короткострокові  

Конкретні 

Немає мети 

Час Тривалий цикл Короткий цикл Необмежений 

Зміст Стандартизоване Індивідуальне Особисте 

Зосереджено на 

вкладених 

ресурсах 

Зосереджено на 

результатах 

Зосереджено на 

розвитку 

Спосіб 

пропозиції 

Оснований на 

установі 

Оснований як на 

установі, так і на 

індивіді 

Основана на 

індивіді 

Ізольований від 

спільноти 

Частина 

спільноти 

Інформальні 

спільноти 

Сильно 

структуроване 

Гнучке Неструктуроване 

Зосереджено 

навколо вчителя 

Спрямовано на 

дорослого 

Зосереджено на 

себе 

Поглинаючі 

ресурси 

Економія 

ресурсів 

Все може бути 

ресурсом 

Контроль Зовнішній Самоврядування Внутрішній 

Ієрархічний Демократичний Самоконтроль 

 

В оригінальній версії моделі між формальною та інформальною 

освітою надана лише стрілка для переходу від однієї до іншої. Проте 



20 

видається, що характеристики, встановлені там, відповідають 

неформальній освіті, і саме тому нами було додано назву. 

Для складання п’ятої моделі (Табл. 1.5) використано паралель між 

формальною та неформальною освітою [235]. Основна частина цієї 

моделі була створена в 2009 р., коли лише починалося використання 

наукового терміну «інформальна освіта». На той час через документи ЄС 

він переводився невірно: як самонавчання. 

Для складання шостої моделі використана паралель між 

формальною та неформальною освітою [231]. Модель 6 була перекладена 

та адаптована автором (Табл. 1.6). На нашу думку, у цій таблиці найбільш 

повно та детально представлені особливості формальної, неформальної та 

інформальної освіти, зазначені їх теоретичні та методологічні 

відмінності. 

За кількістю критеріїв (44), ця модель є найповнішою та 

структурованою. Будь-який диференційний критерій може бути темою 

самостійного вивчення. Ця модель може служити основою для 

об’єднання всіх моделей в одну базову та повну модель освітньої тріади. 

Таблиця 1.6 

Модель №6 [224] 

 Формальна освіта Неформальна 

освіта 

Інформальна 

освіта 

Організація 

1 Держава приймає 

рішення для освіти 

Вибір учасників Особистий вибір 

2 Одинаково практично у 

всіх країнах 

Відрізняється у 

різних регіонах 

Суворо 

індивідуально 

3 У спеціальних 

навчальних закладах 

В різних місцях Повсюди 

4 Відокремлюється від 

життя 

Пов’язано з 

повсякденним 

життям 

Саме життя 

5 Обмеження часу, 

завершеність 

Частина навчання 

на протязі всього 

життя 

Життя – це 

навчання 

6 Обов’язкове Добровільне Своєвільне 
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7 Повна зайнятість Часткова 

зайнятість 

Постійна 

зайнятість 

8 Підлеглі відносини Відкриті та 

дружні відносини 

Життєві відносини 

9 Самостверджуюча 

система: якість 

визначається самою 

системою (професіонали, 

а не суспільство) 

Якість 

визначається 

учасниками 

Якість – 

результат 

самооцінки 

10 Дороге Дешеве  Безцінне 

11 Недемократичне Новий вимір 

влади 

Влада випливає із 

суб’єкта 

12 Центр – це вчитель та 

школа 

Центром є стажер Центр – це Я 

13 Один керівник на 30 

дітей 

Один керівник на 

15 дітей 

Керівник сам себе 

14 Велика кількість 

невмотивованих 

дорослих 

Мотивація 

учасників, тому 

що освіта 

виходить по своїй 

волі 

Особисті мотиви 

Освітній процес 

15 Строга обов’язкова 

система 

Гнучкі системи Без системи (не 

завжди) 

16 Строго та серйозно Приємно і без 

напруги 

Принцип 

задоволення 

17 Заздалегідь спланована 

мета 

Відкритий фінал Непередбачуваний 

результат 

18 Запланована навчальна 

програма 

Особиста участь Немає плану 

19 Ціль: виконання 

навчального плану + 

високий відсоток 

успішних дорослих 

Ціль: виховання 

відповідальних 

громадян 

Ціль: 

саморозвиток та 

самовиховання 

20 Стрес-система Система створює 

захисний ефект 

Не система, а 

особистість 

21 Навчання у процесі 

розумової діяльності 

Навчання через 

практику 

Навчання через 

досвід 

22 Приручення + 

дисципліна + повторення 

Свобода + 

самореалізація + 

соціальна 

трансформація 

Вибір + вираження 

+ ексклюзивність 

23 Освіта – слухняність Освіта – участь Освіта - бути 
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24 Керувати за допомогою 

покарань 

Керувати через 

цікавість 

Керувати через 

задоволення 

25 Принцип червоного 

олівця 

Принцип стимулу Принцип 

задовільності 

26 Освіта – це повторення 

правильних відповідей 

Освіта – це 

пошук відповідей 

Освіта - це 

постановка питань 

27 Один тип освіти для всіх 

учасників 

Різноманітність 

типів 

Вибраний 

особистий тип 

28 Засноване головним 

чином на письмових 

матеріалах 

Використання 

різних матеріалів 

Все може бути 

навчальним 

матеріалом 

29 Селективність Можливість для 

висловлювання 

кожного 

Самовираження 

30 Індивідуальний підхід Зв’язки із сім’єю Особистий підхід 

31 Індивідуальна 

конкурентоспроможність 

Колективний 

розвиток та 

відпочинок 

Саморозвиток 

32 Орієнтація на результат Орієнтація на 

процес 

Орієнтація на суть 

33 Оцінки від 

викладача/вчителя 

Оцінка з боку 

однолітків 

Самооцінка 

Зміст освіти 

34 Традиціоналізм: 

адаптація до 

громадських цінностей 

Прагнення до 

розвитку 

Акцент на 

особистих 

цінностях 

35 Зосередженість на 

майбутньому: «вчіться 

сьогодні – 

використовуйте завтра» 

Фокус на 

сьогоднішньому 

дні 

Вчитися тут і 

зараз 

36 Орієнтоване тільки на 

когнітивний підхід 

Сукупність 

підходів 

Можливість для 

будь-яких підходів 

37 Навчання через факти та 

цифри 

Набути звички та 

компетенції 

Використати 

знання, вміння та 

звички 

38 Стандартні завдання Можливість 

вибору завдань 

Відсутність будь-

яких завдань 

Результати освітнього процес 

39 Сутність: знати та вміти 

відтворювати 

Сутність: 

значимість 

Сутність: бути 

40 Професійно орієнтована 

освіта 

Освіта, 

орієнтована на 

розвиток 

особистості 

Освіта, 

орієнтована на 

успішне життя 
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41 Орієнтація на середній 

рівень 

Індивідуальний 

підхід 

Критерій – це я 

42 Вони розвивають вас Ви самі 

розвиваєтесь 

Ви і є розвиток 

43 Поділ Об’єднання Цілісність 

44 Після закінчення 

видається соціально 

значущий документ 

Іноді видається 

сертифікат 

Не видається 

документ 

 

Остання, сьома китайська модель освітньої тріади складається з 

визначень формальної, неформальної та інформальної освіти [226]. 

Цікавим у цій таблиці є нульовий критерій, який об’єднує освітню тріаду 

як неперервну освіту. 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.7 

Модель №7 [226] 

 Формальна освіта Неформальна 

освіта 

Інформальна 

освіта 

0 Складова частина безперервної освіти, яка спрямована на 

отримання знань, умінь та навичок для задоволення освітніх 

особистісних потреб 

1 Освіта, спрямована на 

отримання або зміну 

освітнього рівня та 

кваліфікації 

Орієнтація на 

конкретні освітні 

запити 

Освіта, що 

отримується за 

рахунок 

безпосереднього 

впливу 

навколишнього 

життя людини: 

роботи, сім’ї, 

засобів масової 

інформації, друзів, 

книг та ін. 

2 Організоване 

формальними і 

переважно істотно 

Організація, 

додатковість, 

систематичність 

Багатоплановий 

процес, структура 

якого збігається зі 
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зареєстрованими 

організаціями в 

навчальних закладах 

та освітніх установах 

отримуваних 

знань. 

Здійснюється 

«знизу вгору» 

структурою 

життєдіяльності 

дорослої людини 

3 Здійснюється за 

державними 

навчальним 

програмами 

Різноманітність 

навчальних 

програм. 

Добровільний 

характер участі та 

використання 

особистісно 

орієнтованих 

методів навчання 

Стихійна самоосвіта 

у вигляді 

самостійного 

пошуку відповідей 

на хвилюючі 

питання або 

способи вирішення 

значних проблем. 

Взаємонавчання у 

ході спільного 

виконання завдань 

4 Регламентується 

місцем 

Не регламентовано 

місцем отримання 

 

5 Регламентується 

терміном навчання 

Не регламентовано 

терміном навчання 

 

6 Регламентується 

заходами державної 

атестації 

Не регламентовано 

заходами 

державної атестації 

Результати не 

отримують 

офіційного 

визнання з боку  

інших інститутів 

товариства 

7  Високий рівень 

активності 

дорослих. Високий 

особистісний сенс 

навчання 

Навчання методом 

спроб та помилок. 

Виконання тієї чи 

іншої роботи під 

керівництвом 

компетентного 

спеціаліста 

 Завершується 

отриманням 

відповідних 

документів про освіту 

Відсутність 

нормативних 

вимог та 

стандартів до 

результатів 

навчальної 

діяльності. 

Самооцінка 

Результати не 

оформляються 

документально 

 

З цієї моделі видно, що визначення компонентів освітньої тріади 

[226] зазнали істотних змін і доповнень. Ці зміни та доповнення більш 

повно, точно і детально розкривають характеристики трьох типів 
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освітньої діяльності. Це означає, що в українській педагогічній науці є 

достатні передумови для успішного продовження досліджень 

інформальної освіти як менш розвиненого виду освітньої діяльності у 

теоретико-методологічних та практико-прикладних роботах. 

Найбільш поширеними критеріями диференціації формальної, 

неформальної та інформальної освіти практично у всіх моделях є мета, 

організація, зміст, контроль та результати. Тільки після диференціації 

трьох видів освітньої діяльності – формальної, неформальної та 

інформальної освіти – для цілей теоретичного та методологічного 

дослідження, можна бачити їх інтеграцію в будь-який момент з 

континууму безперервної освіти. 

З метою наукової комунікації та в рамках розглянутих моделей 

пропонуються такі визначення трьох видів освітньої діяльності. 

Формальна освіта – структурована освіта, організована та 

проведена всередині офіційної системи освіти для здобуття 

кваліфікаційного ступеня. 

Неформальна освіта – структурована освіта, організована і 

проведена поза офіційною системою освіти для розвитку навичок. 

Неформальна освіта – освіта, спрямована на адаптацію людини до 

швидкоплинного соціально-економічного середовища, її інтеграцію в 

соціум, постійне оновлення знань, навичок і вмінь незалежно від віку. 

Освіта в житті дорослих інвалідів може мати різну цільову спрямованість: 

підвищення існуючого освітнього рівня; професійна підготовка; 

реалізація творчого потенціалу, інтелектуальний розвиток; адаптація до 

стану інвалідності; залучення в соціально-громадську діяльність тощо. 

Інформальна освіта – неорганізоване, неструктуроване, 

несистемне, ненавмисне накопичення знань, розвиток умінь та 

формування компетенцій у процесі життя людей різного віку [223]. 

Нові освітні тенденції, які виявили себе на початку ХХІ ст. свідчать 

про збільшення ролі неформальної та інформальної освіти у підготовці і 
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вихованні людей різного віку протягом усього життя, зокрема людей з 

особливими освітніми потребами.  

Отже, проведений аналіз наукової літератури надав підстави 

визначити суть ключових понять дослідження. 

Освіта дорослих – це неперервний процес, в якому кожна 

особистість, без огляду на своє матеріальне положення та релігійний 

світогляд, має право на власний шлях здобуття освіти від дитинства до 

пізньої старості, як спосіб інтелектуального і професійного оновлення. 

На основі проведеного аналізу наукової літератури та провівши 

характеристику суті понять «інклюзія» та «інклюзивне середовище», 

робимо висновок, що «інклюзивна освіта дорослих в КНР» – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

впродовж життя, що передбачає будь-яку навчальну діяльність для 

удосконалення знань, умінь та навичок осіб, які визнані дорослими і 

здійснюють трудову діяльність, на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей діяльності людей з особливими освітніми потребами.  

Що стосується форм інклюзивної освіти дорослих, то, з нашої точки 

зору, вона може бути реалізована у таких із них:  

● «повне включення», коли особи з особливими освітніми 

потребами, що мають особливості психофізичного розвитку, здійснюють 

навчання у звичайних групах разом з іншими особами. Однак при цьому 

має відбуватися відповідна робота з психологічного та корекційно-

реабілітаційного супроводу організації навчання дорослих таких 

категорій осіб; 

● комбіноване інклюзивне навчання, коли на базі закладів 

організації неформальної освіти утворюються спеціальні групи для 

навчання людей з особливими освітніми потребами, що мають 

особливості психофізичного розвитку;  



27 

● інклюзивне навчання, що передбачає часткове включення осіб з 

особливими освітніми потребами до груп з іншими дорослими. 

У межах досліджуваної проблеми вартим є вивчення поняття 

«дозвілля». Так, у напрацюваннях китайських учених суть поняття 

«дозвілля» визначають як складову часового простору, як вид людської 

діяльності, як психологічний стан людини, як ознаку цілісного способу 

життя. Дозвілля ототожнюється з позаробочим часом, вивчається як 

вільний час людини і набуває характерних ознак вільного часу людини в 

цілому; розглядається як істотна складова вільного часу, що звільняє 

людину від усіх побутових, робочих та сімейних обов’язків, має 

рекреаційне та розважальне наповнення.  

Дозвілля – це діяльність (творча, конструктивна або ж асоціальна), 

яка відрізняється від інших видів діяльності людини тим, що 

здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою отримання 

задоволення.  

Організація дозвілля – один з важливіших напрямів в клубних 

закладах неформальної освіти, що включає в себе проведення культурно-

мистецьких масових заходів, створення любительських об’єднань, 

аматорських колективів за жанрами для населення різних вікових 

категорій. Важливий принцип виховання у клубному закладі 

неформальної освіти – це розвиток індивідуальності. Одним із головних 

принципів організації дозвілля в клубних закладах неформальної освіти є 

врахування вікових особливостей аудиторії. Кожна вікова категорія 

людей з особливими освітніми потребами має власні дозвіллєві орієнтації 

і потреби. В межах різних вікових груп також існують різноманітні форми 

дозвіллєвої діяльності. Вони залежать від таких чинників: місцевих 

традицій; освіти, інтересів; соціального статусу тощо. Для того, щоб 

правильно планувати культурно-дозвіллєву діяльність дорослих з 

особливими освітніми потребами слід знати психологічні особливості 

кожної групи, чітко визначати завдання клубного закладу  неформальної 
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освіти в роботі з тією чи іншою віковою категорією, працівники галузі 

повинні визначати основні види діяльності для кожної категорії дорослих 

з особливими освітніми потребами.  

Дорослі з особливими освітніми потребами – це особи, які 

потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в 

неформальному освітньому процесі з метою забезпечення права на 

неформальну освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення стану 

здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади. 

Сучасне життя, з одного боку, надає дорослому з особливими потребами 

свободу для вибору соціального середовища й засобів спілкування в 

умовах дозвілля, способом і стилю життя, а з другого – процес адаптації 

та самовизначення, що ускладнюється, висуває високі вимоги до рівня 

самосвідомості та самоконтролю.  

Таким чином проведений науковий пошук дав змогу озгначити 

провідне поняття дослідження: неформальна освіта дорослих з 

особливими освітніми потребами в КНР входить до особистої діяльності 

дорослої людини, яка прямо не розглядається та не визначається як 

навчання. Може здійснюватися у межах навчальних закладів та поза 

ними, але передбачає організовані та структуровані методи і засоби. 

Такий підхід дозволяє залучити до організації неформальної освіти 

велику кількість дорослих з особливими освітніми потребами, які могли 

легко поєднувати діяльність в умовах дозвілля, тоді як у системі 

формального навчання це зробити досить складно. 

 

1.2. Витоки ідеї організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами 

 

Напрацювання китайських учених [93; 96; 110; 111; 119№; 123; 172; 

184; 200 та ін.] у напрямі організації інклюзивної освіти та інтеграції осіб 

з особливими освітніми потребами, які мають не відповідний 
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нормативному рівень стартових можливостей, обумовлений вродженими 

психосоматичними розладами або хронічними захворюваннями, а також 

наявністю соціальних причин та порушеннями емоційно-вольової та 

пізнавальної сфери – представляє одну з серйозних проблем сучасного 

суспільства. У різних країнах це завдання вирішувалася по-різному, що 

зумовлено низкою факторів:  

1) історично мінливою парадигмою освіти; 

2) етапами у розвитку ідеології спільного навчання людей з різним 

рівнем стартових можливостей; 

3) своєрідністю національних освітніх систем; 

4) економічним становищем країн [113; 123; 138 та ін.]. 

Установлено, що вивченням питання навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в наш час займались провідні українські [3; 4; 7; 8; 

15; 16; 17; 23; 24; 33; 43; 44; 45; 57; 63] та китайські [81; 100; 114; 115; 

124] учені. 

Зазначимо, що питання освіти завжди займали вагоме місце серед 

головних завдань розвитку суспільства. «Лише гарне виховання та гарна 

освіта ведуть прямою дорогою до чесноти та щастя» [90, с. 18]. Уже в 

епоху Стародавньої Греції почали послідовно зароджуватися 

демократичні уявлення про місце людини в навколишньому світі з 

погляду буття та важливості освіти для всіх. У пізніші часи імпульс ідеям 

гідності та справедливості дало християнське релігійне вчення, де всі 

люди визнавалися «рівними перед Богом». На цій основі провідною ідеєю 

внутрішнього визволення особистості стає Любов до Бога і ближнього, а 

милосердя та співчуття визнаються головними чеснотами. Тим не менше, 

протягом епох у життєустрої суспільства незмінно діяли станові, 

національні, ідеологічні, соціально-моральні та економічні 

розмежування, що роблять одних людей важливими та значущими, а 

інших – вигнанцями. Останніми ставали й ті, хто мав вроджені чи набуті 

фізичні та психічні відхилення від так званої встановленої суспільством 
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норми. Ставлення до людей, які мають певні особливості, що відрізняють 

їх від узагальненого стандарту, завжди було неоднозначним.  

Повертаючись до витоків ідеї роботи з особами з особливими 

освітніми потребами, установлено, що у Стародавній Греції питанням 

освіти та виховання приділялася значна увага. Так, у V ст. до н.е. серед 

вільних афінян не було неписьменних людей [172], і вже тоді ставилося 

питання про нерівність стартових можливостей дорослих з особливими 

освітніми потребами, свідченням чого є слова: «Якщо комусь здається, 

що він від народження недостатньо здібний, і, якщо навіть отримає 

правильну освіту, не буде в силах компенсувати нестачу таланту. Нехай 

знає, що він помиляється, навчання здатне замінити те, чого не дано від 

природи» [110]. Щоправда, ці слова були відображенням демократії 

особливого типу – для обраної елітної частини суспільства. 

У ході наукового пошуку установлено, що в епоху Просвітництва у 

європейській філософії значущими проголошуються моральні якості: 

співчуття, людинолюбство, терпіння, працьовитість та альтруїзм. У 

трактаті «Антропологія» І. Кант пише: «Усі успіхи в культурі, які служать 

школою для людини, мають своєю метою застосувати в житті набуті 

знання та навички. Але найголовніше в світі, до чого ці знання можуть 

бути застосовані – це людина» [68]. 

До середини ХІХ ст. у Європі особи, які мали психофізичні 

особливості, що пов’язані з розвитком, навчалися разом із усіма. За 

оцінкою китайських учених [108; 172], у першій третині XIX ст. у 

педагогічному процесі стали накопичуватися проблеми, пов’язані з 

питаннями інтегрованого навчання. Інтегроване навчання розглядалося 

як можливість налагодження контактів із навколишнім світом і 

суспільством, у якому особам з особливими потребами потрібно жити та 

реалізовувати свої можливості. Впровадження обов’язкової початкової 

освіти порушило питання можливості практики інклюзивного навчання, 
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що стало підґрунтям для розвитку ідеї роботи з дорослими з особливими 

освітніми потребами. 

Особи, які потребують індивідуального підходу та додаткової 

уваги, у той час стали розглядатися як представники особливого 

контингенту. Починається відкриття спеціальних шкіл (інтернатів), куди 

направляли осіб з особливими освітніми потребами, що не могли 

опанувати загальноосвітню програму навчання. Таким чином, 

європейська педагогіка поступово відмовилась від спільного навчання 

майже на сто років (друга половина XIX – друга половина ХХ ст.) [108]. 

Варто зазначити, що у XX ст. розпочався процес переосмислення та 

критичного аналізу парадигмальних уявлень у сфері освіти та 

формування тенденції до гуманізації освітнього процесу [20]. На думку 

науковців «Перехід до нової особистісної парадигми – провідна тенденція 

сучасної освіти» [67; 216]. Починається вибудовування ставлення до 

людини як до головного феномену культури, суб’єкта та центральної 

фігури освітнього процесу. У науковому тезаурусі з’являється поняття 

«особистісно орієнтована парадигма», в рамках якої і стало можливим 

використання інклюзивного підходу до освіти. 

У другій половині ХХ ст. почала формуватися сучасна форма 

інтеграції освіти. Багато дослідників пов’язують цей процес з 

проблемами, що з’явилися  після закінчення Другої світової війни, коли 

заговорили про необхідність повернення до загального освітнього 

середовища осіб, які мають проблеми у навчанні. Ці процеси знайшли 

підтвердження у декларативній та законодавчій діяльності, що у наступні 

п’ятдесят років сприяло прийняттю низки нормативних актів, у тому 

числі резолюції ООН та послання ЮНЕСКО, присвячених цій темі. 

Ідеї нормалізації соціального життя людей з особливими освітніми 

потребами присвячені міжнародні правові акти, зокрема і «Декларація 

прав людини» (1948). 
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Зазначимо, що з 60-х років ХХ ст. у Західній Європі, США та Японії 

розпочався пошук форм спільного навчання представників 

«нормативної» групи та осіб, які мають порушення психофізичної сфери.  

Зазначимо, що китайські вчені Цин Сулан та Луо Цзе [175] у цей 

час розробили програму включення до загальних класів осіб із «груп 

ризику», а також дітей, які мають проблеми зі здоров’ям [175]. 

У цей час у ряді країн розвивається кілька напрямів доступу до 

освіти для людей з особливими освітніми потребами.Однак, коли в США 

було прийнято закон «Про освіту дітей з інвалідністю» (1975), який дав 

право на безкоштовну освіту дітям, які мають порушення психофізичної 

сфери, відкрилося багато проблем, і в тому числі – непідготовленість 

педагогічного складу закладів освіти до реалізації ідеї інклюзивного 

навчання [30; 75; 238]. 

Стало зрозуміло, що інтегроване навчання може бути 

запроваджено простим переведенням осіб, які мають особливі освітні 

потреби, із спеціальної школи до масової. 

Варто зазначити, що у рамках конференції «Освіта для всіх» було 

ухвалено Всесвітню декларацію про освіту для всіх (Таїланд, 2000), у якій 

декларується загальне бачення умов доступу до освіті для всіх дітей, 

молоді та дорослих. Також було задекларовано положення про те, що 

здобувачам має бути надана можливість отримувати базову освіту на 

достатньому рівні і тому система закладів освіти має бути реформована 

так, щоб задовільнити індивідуальні потреби усіх учасників освітнього 

процесу [115]. Результатом стало введення поняття «інклюзія» у 

міжнародне повсякденне життя і проголошення принципів інклюзивної 

освіти. Понад 300 учасників конференції «Освіта для всіх», що 

представляли урядові і міжнародні організації різних країн, розглянули 

необхідність змін, важливих для реалізації концепції інклюзії та 

створення умов, де навчальні заклади служили б інтересам усіх без 

винятку дітей, незалежно від своїх стартових можливостей. 
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Варто зауважити, що у заключній доповіді конференції були 

сформульовані основні засади розвитку інклюзивної освіти, у яких 

акцентована цінність людини, незалежно від її здібностей [141]. 

Положенням цієї доповіді також підкреслюється право всіх людей на 

вільну комунікативну взаємодію з іншими й рівному доступі до освіти. 

Таким чином, на міжнародному рівні було задекларовано нову 

гуманістичну концепцію освіти для всіх, в основі якої лежить досягнення 

повної рівності прав та обов’язків усіх громадян у питаннях отримання 

базової освіти, оволодіння культурними та соціальними досягненнями 

суспільства, незалежно від своїх стартових можливостей. 

На стику XX-XXI ст. інклюзивний процес значно розширив свій 

вплив, і значною мірою цьому сприяли законодавчі акти, що були 

прийняті в низці держав і спрямовані на досягнення соціального балансу 

на правовому та культурному полі соціального середовища. 

Забезпечення реалізації інклюзії у освітній діяльності стало в 

педагогічній спільноті розглядатися як процес, спрямований на 

задоволення потреб дітей, молоді та дорослих шляхом розширення їхньої 

участі в навчанні, культурній діяльності та житті громад, а також 

зменшення масштабів та усунення проблеми соціального виключення тих 

чи інших груп із освітнього процесу [126; 136; 162 та ін.]. 

Сьогодні багато держав світу виділяють значні фінанси на навчання 

та виховання своїх громадян, які мають особливі освітні потреби. Одним 

з лідерів у розвитку інклюзивної освіти є Італія, де дитячі будинки та 

інтернати практично не існують уже понад сто років. Помітний рух у 

цьому напрямі відчувається і в низці інших країн, серед яких Фінляндія, 

Швеція та Кіпр. 

Установлено також, що на високому рівні розвитку інклюзивне 

навчання сьогодні перебуває у Великобританії. Менш ніж 40 % осіб з 

особливими освітніми потребами навчаються у закритих спеціалізованих 

школах, призначених для подібного контингенту дітей та підлітків. У 
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1998 р. уряд оприлюднив програму дій щодо покращення умов освіти та 

створення максимально вигідних умов для навчання у школах, закладах 

вищої освіти та для подальшої кар’єри осіб з особливими освітніми 

потребами [195]. 

У контексті досліджуваної проблеми варто зазначити, що програма 

The No Child Left Behind Act («Жодної відстаючї дитини»), затверджена 

2002 р. конгресом США передбачає і розвиток ідеї організації дозвіллєвої 

діяльності, зокрема заняття музичним мистецтвом [112]. У рамках цієї 

програми у 80-ті роки ХХ ст. у США розпочався процес зведення нових 

навчальних будівель та перетворення старих з урахуванням потреб 

дорослих, які мають різні можливості [10]. 

Установлено, що особливе місце у структурі інклюзивного процесу 

займають люди з особливими освітніми потребами та особи, які мають 

обмежені можливості для здоров’я. Вони відчувають максимальні 

труднощі в соціалізації, їхній доступ взаємодії обмежений із низки 

причин: наявність комунікативних бар’єрів; обмеження мобільності; 

недостатність досвіду міжособистісної взаємодії; неприйняття цих людей 

соціумом та обмеження спілкування з ними; загальна психологічна 

неготовність батьків здорових (нормотипових) дітей до присутності у 

класах дітей із обмеженими освітніми можливостями та деякі інші. 

Окремої уваги потребує вивчення питань організації творчої 

діяльності людей з особливими освітніми потребами, що є основою для 

організації дозвілля. Так, зокрема установлено, що зародження 

інклюзивних процесів у музичній галузі має глибокі основи. Відомо про 

запровадження загальної музичної освіти у країнах Європи та Північної 

Америки. Музична освіта в школах і коледжах Великобританії, Канади, 

Австралії та Японії поставлена на високому рівні, що беззаперечно сприяє 

організації дозвіллєвої діяльності дітей, а також залучає до цього процесу 

і дорослих. Як відомо, хори та оркестри, які зазвичай працюють при 

громадських і релігійних організаціях у всьому світі, здатні виконувати 
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серйозні твори класичної музики, джазові обробки та навіть цілі мюзикли. 

Досвід Італії, де понад 90% дорослих з особливими освітніми потребами 

не лише здобувають освіту, а й приймають активну участь у системі 

дозвіллєвої діяльності. Матеріальна підтримка цих, до певної міри 

інклюзивних шкіл здійснюється державою, через приватні 

пожертвування та релігійні громади. 

Такий досвід Італії у питаннях розвитку творчих здібностей 

дорослих з особливими освітніми потребами має досить ґрунтовну 

передісторію. Відомо, що великий італійський композитор А. Вівальді 

багато років жив і працював у Венеційському жіночому монастирі 

Оспедале-делла-П’єта (італ. Ospedale della Pietà, від італ. pieta – 

співчуття) –для дітей-сиріт, деякі з яких страждали на хронічні 

захворювання [135]. Такі притулки були по суті монастирськими 

дитячими будинками (їх на той час називали консерваторіями). А. 

Вівальді створював для вихованок музику та був чудовим педагогом, 

деякі вихованки якого, не зважаючи на свої хронічні захворювання, 

виходячи зі стін цього притулку нерідко ставали відомими музикантами. 

Тому можна сказати, що діяльність консерваторії-притулку «П’єта» – 

один із перших вдалих прикладів інклюзивної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами [135]. 

Варто зазначити, що подібний досвід був поширений і в інших 

країнах Європи, а навчання музиці стало важливою частиною освітнього 

та виховного процесу не лише для дітей, а й для дорослих. 

Приклади інтеграції осіб з особливими освітніми потребами до 

культурного і мистецького середовища спостерігалися і у пізніші часи. 

Вони були знаком загальної гуманізації життя і стали передумовами для 

формування інклюзивних процесів у музичному навчанні дорослих з 

особливими освітніми потребами. Прикладом цього є життєвий і 

професійний шлях всесвітньо відомих музикантів. Серед них незрячий 

композитор Х. Родріго, автор знаменитого концерту «Аранхуес» для 
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гітари та симфонічного оркестру, незрячий піаніст Р. Чарльз, який 

подарував нам найбагатші фарби співзвуччя джазу. Цікавим прикладом є 

творчість американського саксофоніста Д. Сенборна, який з раннього 

дитинства страждав на тяжку форму астми, і змушений був користуватися 

кисневою маскою. Зазначимо, що саме заняття творчістю і музикою 

допомогло йому адаптувати до життя у суспільстві. Так, за порадою 

лікарів, він став грати на духовому інструменті, що не тільки полегшило 

йому життя, а й принесло світову славу. Німецький співак бас-баритон Т. 

Квастхофф – мав інвалідність від народження, але завдяки можливості та 

підтримці викладачів, він став професором вокалу Берлінського 

музичного університету й всесвітньо відомим співаком, названим 

королем камерної сцени. Ці явища «прихованої інклюзії» – винятки, у 

яких особистісна реалізація відбулася завдяки мужності та таланту самих 

музикантів, підтримці педагогів та при певному збігу обставин.  

Сьогодні у країнах Західної Європи, США та Японії інклюзивне 

навчання з різних видів мистецтва дуже поширене і часто показує 

унікальні результати соціалізації та особистісного розвитку осіб з 

особливими освітніми потребами. Наприклад серед відомих музикантів 

можна назвати тих, хто завдяки правильному підходу до організації 

інклюзивного навчання, виховання і організації дозвілля досягли значних 

успіхів. Так, скрипаль І. Перельман у віці чотирьох років перехворів на 

поліомієліт, що суттєво вплинуло на стан його здоров’я. Однак, він 

отримав музичну освіту в академії в Тель-Авіві, потім у Джульярдській 

школі у США. І. Перельман, який грає на скрипці сидячи, що не властиво 

солістам, пересувається на милицях або в мотокріслі, завдяки музиці має 

можливість подорожувати світом з гастролями, дивуючи слухачів своєю 

майстерністю, уособлюючи людську гідність, волю та красу. 

Не менш унікальною є життєвий шлях перкусіоністки Е. Глені, яка 

стала музичним знаком сучасності. У 11 років, практично втративши 

слух, вона завдяки підтримці викладачів закінчила Лондонську 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD
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Королівську академію музики, здійснивши переворот у свідомості 

багатьох музикантів світу. Після цього випадку у навчальних закладах 

Великої Британії відбулися суттєві зміни у питаннях організації творчої 

діяльність дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі і у 

позаурочний час. «Тепер там не мають права відкидати заяви тільки з тієї 

причини, що люди мають фізичні недоліки… кожен повинен бути 

вислуханий ... і міг вступити до закладу освіти ... » [208]. 

Варто заначити, що досвід окремих персоналій сприяв появі у 

музичних закладах освіти Європи, США та Японії плеяди «особливих» 

студентів, які пройшли навчання, стали відомими музикантами-

професіоналами та успішно працюють в галузі високого мистецтва звуків. 

Так реалізується одна з найбільш важливих цілей інклюзії: включення 

осіб, які мають особливі освітні потреби, до музичного та культурного 

простору, їх соціалізація та адаптація до повноцінного життя у 

сучасному суспільстві. 

У ході наукового пошуку установлено, що КНР також реалізовує 

ідею організації творчої діяльності осіб з особливими освітніми 

потребами. У 1987 р. у КНР було проведено вперше  національне 

дослідження щодо кількості осіб з обмеженими можливостями здоров’я. 

За результатами опитування [123] з урахуванням загальної чисельності 

населення було установлено, що на той час у країні проживало біля 60 

млн осіб з обмеженими можливостями різних видів, що становило 

близько 5% від загальної чисельності населення. На сучасному етапі уряд 

Китаю приділяє більше турботи та уваги до людей з особливими 

потребами, визнає їхнє право на соціальну допомогу та працю на благо 

суспільства відповідно до їх можливостей. Також сформульовано низку 

законів та положень, що регламентують політику у сфері інтеграції 

співтовариства інвалідів у життя суспільства. 

Зважаючи на це, особливого значення для розвитку ідеї організації 

дозвіллєвої діяльності дорослих з особливими освітніми потребами  
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відіграють соціальні послуги, які у КНР надаються всім громадянам 

похилого віку та людям з особливими потребами незалежно від статі, 

раси, національності, мови, походження, майнового та посадового 

становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, 

приналежності до громадських об’єднань та інших обставин [242]. 

Так, у КНР створено систему соціального обслуговування за такими 

принципами: адресність; доступність; добровільність; гуманність; 

пріоритетність надання соціальних послуг неповнолітним, що у важкій 

життєвій ситуації; конфіденційність; профілактична спрямованість. 

Діяльність у сфері соціального обслуговування громадян похилого 

віку та людей з особливими потребами будується на принципах: 

дотримання прав людини та громадянина; надання державних гарантій у 

сфері соціального обслуговування; забезпечення рівних можливостей в 

отриманні соціальних послуг та їх доступності для громадян похилого 

віку та людей з особливими потребами; наступності всіх видів 

соціального обслуговування; орієнтація соціального обслуговування на 

індивідуальні потреби громадян похилого віку та людей з особливими 

потребами; відповідальності органів державної влади та установ, а також 

посадових осіб за забезпечення прав громадян похилого віку та людей з 

особливими потребами у сфері соціального обслуговування. 

У межах дослідження варто зазначити, що передумовою для 

становлення системи роботи з дорослими з особливими освітніми 

потребами у КНР була ґрунтовна організація соціального 

обслуговування, яке включало і культурне обслуговування людей з 

особливими потребами, організацію їх відпочинку, забезпечення їх участі 

у посильній освітній і культурній діяльності та підтримання активного 

способу життя. Таке обслуговування з другої половини ХХ ст. надавалося 

дорослим з особливими освітніми потребами, що потребували його, 

зберегли здатність до самообслуговування та активного пересування, не 

мали медичних протипоказань. Таке соціальне обслуговування 
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здійснювалося спеціальними муніципальними центрами або органами 

соціального захисту населення. Установлено, що також соціальне 

обслуговування включає заходи щодо створення для людей з особливими 

потребами найбільш зручних та комфортних для їх віку та стану здоров’я 

умов життя, а також надання їм медичної та іншої допомоги, спрямованої 

на організацію їх відпочинку та дозвілля [150; 161]. Варто зазначити, що 

такі соціальні послуги у КНР надавалися виключно за згодою людей, які 

їх потребують. 

Варто зазначити, що державний сектор утворювали федеральні та 

муніципальні органи соціального обслуговування. Людям з особливими 

потребами, надавались такі види послуг: матеріально-побутові, послуги з 

організації харчування,  дозвілля, організація отримання освіти людьми з 

особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх фізичних та 

розумових можливостей та здібностей, послуги, пов’язані з соціально-

трудовою реабілітацією, правові послуги, релігійні тощо. 

Слід зазначити, що важливе місце при організації дозвілля дорослих 

з особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР 

займають художні трупи. Китай здобув помітних успіхів у наданні 

допомоги людям з особливими освітніми потребами. 

За участю асоціацій людей з особливими освітніми потребами 

проводиться робота із забезпечення людей з особливими потребами, 

зокрема надання відповідним державним органам допомоги у плані 

реалізації політичних та правових заходів, орієнтованих на людей з 

особливими потребами, у частині соціального забезпечення, 

благодійності, соціальної підтримки, працевлаштування та забезпечення 

мінімальних життєвих потреб; сприяння малозабезпеченим сім’ям людей 

з особливими освітніми потребами у плані представлення їх інтересів у 

відносинах з державою та суспільством та, нарешті, перевірка та контроль 

за дотриманням законодавства про роботу з людьми з особливими 

потребами, охорона їхніх законних прав [81; 110]. 
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Таким чином соціальна робота відіграє важливу роль у житті 

населення КНР. Характеризуючи особливості соціальної роботи в КНР, 

варто наголосити на тому, що вирішення будь-яких питань здійснюється 

з доброї та оптимістичної позиції, з почуттям емпатії працівника до людей 

з особливими освітніми потребами. 

Сьогодні люди з особливими освітніми потребами в КНР 

відносяться до найбільш соціально незахищеної категорії населення. 

Їхній дохід значно нижчий від середнього, а потреби в медичному та 

соціальному обслуговуванні набагато вищі [218]. Вони у меншій мірі 

мають можливості здобути освіту, часто не можуть займатися трудовою 

діяльністю. Більшість із них не має сім’ї і не має мотивації брати участь у 

суспільному житті. Все це говорить про те, що люди з особливими 

освітніми потребами в китайському суспільстві є меншістю. 

Аналіз історії розвитку проблеми інвалідності свідчить про те, що, 

пройшовши шлях від ідей фізичного знищення, ізоляції «неповноцінних» 

членів суспільства до концепцій залучення їх до праці, людство підійшло 

до розумуної необхідності реінтеграції осіб з фізичними дефектами, 

патофізіологіними синдромами, психосоціальними порушеннями. У 

зв’язку з цим виникає необхідність відкинути класичний підхід до 

проблеми інвалідності як до проблемі «неповноцінних людей» і уявити її 

як проблему, що торкається  з суспільство разом [85; 88; 203; 235]. 

 

1.3. Питання організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти у наукових 

дослідженнях КНР 

 

У ході наукового пошуку установлено, що проблема організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами була досліджена у 

багатьох наукових працях. Зокрема низка наукових робіт присвячена 

організації інклюзивної освіти в КНР. Загальновідомо, що інклюзивна 
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освіта включена в освітню політику урядів усього світу, і сьогодні існує 

широкий міжнародний консенсус щодо інклюзивності як бажаної мети. 

Наочним прикладом множинності в рамках програми інклюзивної освіти 

є численні конкуруючі визначення інклюзивної освіти, які було розкрито 

вище [17; 23; 37; 57; 93; 110; 114; 123 та ін]. Різноманітність в рамках 

глобального руху за інклюзивну освіту настільки велика, що вчені 

припускають, що ми могли б використовувати форму множини і говорити 

про інклюзивність [126; 138; 184]. Інклюзивна освіта використовується 

для опису всього, від фізичної інтеграції людей з обмеженими 

можливостями в звичайних класах до перетворення класних кімнат, 

навчальних програм і педагогіки, переходячи поступово і в неформальну 

освіту. Довгий час інклюзивна освіта була зосереджена на доступі та 

участі людей з обмеженими можливостями в нормативних контекстах. 

Сьогодні інклюзивна освіта часто використовується як більш 

широка концепція, яка охоплює багато груп дітей, молоді та дорослих 

(ЮНЕСКО, 2009). За словами Го Нін [123] основним принципом 

інклюзивної освіти, інклюзивних шкіл та різних неформальних закладів 

освіти є підтримка та популяризація ідеї виховання та навчання всіх 

людей, незалежно від їх відмінностей у здібностях, культурі, мові, расі та 

етнічній приналежності [123]. 

Установлено, що  науковий рух за підтримку інклюзивної освіти 

включав безліч різних дослідницьких напрямів, з яких, перший напрям – 

це традиційне або неоспеціальне дослідження в галузі освіти, метою 

якого є ребрендинг спеціальної освіти таким чином, щоб вона відповідала 

політиці інклюзивної освіти в усьому світі. Другий напрям присвячений 

критиці спеціальної освіти. Третій напрям досліджень інклюзивної освіти 

концентрується на аналізі включення відповідно до різних груп 

ідентичності, таких як стать, раса, сексуальність і соціальний клас. У 

цьому напрямі дослідницькі інтереси також можуть бути зосереджені на 

певній галузі освіти, таких як керівництво та управління освітою, 



42 

викладання та навчання або різні рівні та сфери навчання. На додаток до 

цих трьох напрямів є також вчені, які особливо скептично ставляться до 

можливості так званої повної інклюзії (тобто навчання всіх здобувачів 

освіти разом у звичайних умовах) [93].  

Важливо мати на увазі, що освітні практики, позначені як 

«Інклюзивна освіта», мають сильний місцевий колорит. Незважаючи на 

те, що інклюзивна риторика і політика можуть перетинати кордони і 

переходити з мови на мову, освітні практики, тісно пов'язані з місцевою 

культурою [126]. Наприклад, існує значна різниця між інклюзивною 

освітою в країнах, що розвиваються і розвинених країнах. У багатьох 

західних демократіях інклюзивна освіта відноситься до політики 

об'єднання добре забезпеченої ресурсами роздільної спеціальної освіти і 

загальної освіти в єдину систему. У цих країнах інклюзивна освіта, 

зазвичай розглядається як засіб вирішення проблеми ізоляції учнів з 

обмеженими можливостями та іншими «особливими потребами». У 

багатьох країнах, що розвиваються, наприклад у більшості країн Африки 

на південь від Сахари, ця версія інклюзії не має значення, оскільки існує 

не так багато спеціальних закладів освіти які можна було б 

деконструювати [218]. 

Установлено, що у КНР перші гучні експерименти з прийому дітей 

з обмеженими можливостями в звичайні класи загальноосвітніх шкіл 

почалися в 1980-х роках [123]. Перші заходи щодо сприяння 

інклюзивності були прийняті в сільських і віддалених районах Китаю, де 

через обмежені фінансові ресурси і досвід, а також складні транспортні 

умови звичайні класи часто були єдиним варіантом для надання певної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами [124]. У 1980-х роках 

китайське законодавство також почало підтримувати більш інклюзивний 

підхід до освіти [110]. У 1990 р. нова урядова політика прийому дітей з 

обмеженими можливостями в звичайні класи отримала назву suíbān jiùdú 

(навчання в звичайних класах) [110]. Незважаючи на те, що офіційна 
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політика suíbān jiùdú налічує всього близько тридцяти років, китайські 

вчені і практики свідчать про те, що в окремих випадках досвід 

відвідування дітьми з інвалідністю загальноосвітніх шкіл існувала 

набагато довше [96]. 

У 2010 році загальна кількість офіційних учнів suíbān jiùdú у 

звичайних початкових і неповних середніх школах КНР становила 255 

662 особи, в той час як загальна кількість учнів у спеціальних навчальних 

закладах або прикріплених спеціальних навчальних класах становила 169 

951 особу. Ці статистичні дані можна інтерпретувати таким чином, що 

більшість (60,1%) учнів, офіційно визнаних такими, що мають 

інвалідність або інші особливі освітні потреби, вже навчалися в 

звичайних умовах. Хоча ця інтерпретація дає цілком позитивну картину 

розвитку інклюзивної освіти в КНР, додавання статистичних даних 

створює більш заплутану картину.  

У Національному вибірковому дослідженні 2006 року (CDPF, 2007) 

в КНР налічувалося майже 2,5 мільйона дітей шкільного віку (6-14 років) 

з обмеженими можливостями. Це означало, що в офіційній китайській 

статистиці більшість дітей з обмеженими можливостями не визнаються ні 

учнями suíbān jiùdú, ні учнями спеціальних навчальних закладів/класів. 

Потенційними поясненнями цієї невідповідності може бути те, що деякі 

діти з особливими освітніми потребами, які ходять до школи, 

реєструються як звичайні учні, і/або деякі діти взагалі не ходять до школи.  

Варто також заначити, що кількість дорослих людей з обмеженими 

фізичними можливостями в КНР невелика, в порівнянні з іншими 

країнами. Так, у 2011 році Всесвітня організація охорони здоров'я 

підрахувала, що глобальна поширеність помірної та важкої інвалідності 

складе 15,3% серед дорослих людей і 5,1% серед населення у віці від 0 до 

14 років. Відповідні дані розраховані на основі другого Національного 

вибіркового дослідження інвалідності в КНР (CDPF, 2007) і опубліковані 

на сторінках статистичного щорічника КНР за 2007 рік (Національне 
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бюро статистики Китаю, 2007), майже в три рази менше (6,3% і 1,8 % 

відповідно). 

Різниця між оцінками КНР та ВООЗ у кількості людей з 

обмеженими фізичними можливостями, ймовірно, принаймні частково 

пояснюється різними критеріями оцінки. У китайських державних 

стандартах оцінки інвалідності використовуються шість різних категорій 

інвалідності: інвалідністю по зору, інвалідністю по слуху, мовною 

інвалідністю, розумовою відсталістю, фізичною інвалідністю, розумовою 

відсталістю. Ці категорії здебільшого визначаються відповідно до 

медичної моделі інвалідності. Особа повинна відповідати критеріям хоча 

б однієї з категорій, щоб бути визнаною особою з інвалідністю. Замість 

категорій інвалідності в ВООЗ (2013 р.) використовує шість різних 

областей функціонування для вимірювання стану здоров'я та інвалідності. 

У порівнянні з китайськими критеріями інвалідності, ці області є такі: 

пізнання, мобільність, самообслуговування, спілкування, 

життєдіяльність, участь у громадському житті. Таким чином ці показники 

охоплюють набагато ширшу область функціонування людини, ніж 

критерії прийняті у КНР.  

Зазначимо, що у КНР була прийнята Національна стратегія 

впровадження інклюзивної освіти, оскільки китайський уряд просуває 

більш інклюзивний підхід до освіти, але не ставить собі за мету повністю 

зруйнувати існуючу систему спеціальної освіти. Уряд КНР, як і раніше, 

планує зберегти спеціальні освітні заклади в якості ресурсних центрів, які 

забезпечують освіту для учнів з серйозними фізичними і психологічними 

проблемами, а також надавати підтримку звичайним школам в тому, щоб 

охопити освітнім процесом більшість учнів з інвалідністю. Цей підхід 

КНР до інклюзивної освіти, який підкреслює роль як спеціальної освіти, 

так і загальноосвітніх шкіл, часто описується гаслом yǐ tèshū jiàoyù 

xuéxiào, yǐ suíbān jiùdú hé tèjiào (спеціальні освітні установи як основа, 

навчання в звичайному класі як додатковий ресурс). У Національному 
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плані КНР щодо середньострокової та довгострокової реформи і розвитку 

освіти на 2010-2020 роки уряд також надає конкретні керівні принципи 

для реалізації своєї стратегії інклюзивної освіти. Однією з конкретних 

цілей цього впливового документу є забезпечення того, щоб до 2020 року 

в кожній префектурі, місті рівня префектури і окрузі з населенням понад 

300 000 чоловік був принаймні один спеціальний заклад освіти для осіб з 

інвалідністю. 

Разом з тим наукові дослідження КНР доводять, що на розвиток 

інклюзивного навчання впливають фінансові фактори, що є важливим 

стимулом для навчання більшості учнів з особливими освітніми 

потребами в звичайних класах. Число дітей з особливими освітніми 

потребами, які відвідують загальноосвітню школу, зростає надзвичайно 

швидко, а розширення мережі шкіл спеціальної освіти в тому ж темпі 

потребувало б значних фінансових витрат, в той час як прийом дітей з 

особливими освітніми потребами в звичайні класи є більш економічно 

обумовленим. 

Установлено, що за останні два десятиліття зростання числа шкіл 

спеціальної освіти в Китаї сповільнилося. Національна статистика 

доводить різке зростання (з 375 до 1539) кількості шкіл спеціальної освіти 

в 1985-2000 роках, але зростання протягом наступного десятирічного 

періоду (2001-2010 роки) було набагато спокійнішим (з 1531 до 1706 

шкіл). Це означає, що в останні десятиліття відносна частка кількість шкіл 

спеціальної освіти значно зросла, хоча вони як і раніше складають лише 

близько половини відсотка шкіл обов'язкової освіти в КНР. 

У ході наукового пошуку з’ясовно, що у муніципалітеті Пекіна за 

12-річний період з 1998 по 2010 рік кількість учнів у спеціальних 

навчальних закладах фактично не змінилась, а кількість самих 

спеціальних навчальних закладів скоротилася з 30 до 21 (Національне 

бюро статистики Китаю, 1999, 2011). Тим не менш, місцева стратегія 

спеціальної освіти підкреслює, що як і раніше підтримується як розвиток 
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спеціальних навчальних закладів, так і інклюзивних звичайних шкіл 

(Пекінська муніципальна комісія з освіти, 2011). 

У контексті досліджуваної проблеми зазначимо, що у 1998-2009 

роках загальні фінансові витрати на спеціальні школи в КНР зросли більш 

ніж у п'ять разів-з 840 мільйонів до приблизно 4,5 мільярда юанів. Проте, 

відносна частка витрат на школи спеціальної освіти від усього 

національного бюджету сектора освіти в КНР залишилася незмінною. 

Протягом періоду 1998-2009 років на частку спеціальних навчальних 

закладів припадало лише близько 0,3 % загальних національних витрат на 

освіту (Національне бюро статистики Китаю, 1999, 2010; 2011) 

З’ясовано, що китайська статистика спеціальної та інклюзивної 

освіти на національному рівні, як і в будь-якій іншій галузі освіти та 

суспільства, часто є проблематичною, оскільки регіональні відмінності в 

стадії розвитку всередині країни величезні. Відмінності в доступі до 

ресурсів існують не тільки між бідними і віддаленими районами 

Західного Китаю і більш багатими регіонами уздовж східного узбережжя, 

але також між різними групами населення в межах певної місцевості. 

Наприклад, діти з інвалідністю батьків-мігрантів, які приїхали з сільської 

місцевості на роботу у великі міста, можуть не мати права на такі послуги, 

як спеціальні освітні школи, підготовлені вчителі спеціальної освіти та 

навчальні класи у звичайних школах, які є доступними для сімей, котрі 

постійно проживають у великих містах. 

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави визначити 

бар'єри інклюзивної освіти дорослих у КНР [119; 124; 18; 150; 184 та ін.]. 

Конкурентна шкільна культура та традиційні методи викладання, 

такі як навчання всім класом та заучування, вважаються основними 

перешкодами для інклюзивної освіти у КНР. Останніми роками вчителів 

заохочують застосовувати орієнтовані на учня стратегії навчання, які 

потенційно можуть краще задовольняти індивідуальні потреби дітей з 

особливими освітніми потребами. З часів системи kējǔ (імператорських 
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іспитів), яка була введена на початку VII століття, китайська освітня 

культура наголошувала на відборі та конкуренції. Роботу вчителів 

зазвичай оцінювали з того, який відсоток їхніх учнів склав іспити 

zhōngkǎo (вступний іспит у середню школу) та gāokǎo (вступний іспит у 

коледж). Відомо, що це знизило інтерес вчителів стосовно подолання 

учнями труднощів у навчанні [113; 119]. 

Великі розміри класів також розглядаються як важлива проблема 

для інклюзивної освіти у КНР, оскільки, як стверджується, вони 

заважають вчителям використовувати більш індивідуалізовані навчальні 

програми та методи навчання [114].  

Розглядаючи питання про розміри класів, важливо зазначити, що 

середнє співвідношення учнів та вчителів в офіційно зареєстрованих 

китайських школах не є особливо високим. У 2010 році в китайських 

початкових школах на одного вчителя припадало в середньому 17,7 учнів, 

а в школах молодшої середньої ланки – 15,0 учнів на одного вчителя. 

Компроміс у китайській шкільній системі полягає в тому, щоб обмежити 

щоденні обов'язки вчителів з викладання та залишити більше часу для 

планування уроків, оцінки іспитів та інших позакласних заходів.  

У контексті зазначеного можна зробити висновок, що в офіційно 

зареєстрованих китайських школах, особливо в багатих регіонах, таких як 

муніципалітет Пекіна, нестача викладацького складу як така не може 

розглядатися як найсерйозніша перешкода для впровадження 

інклюзивної освіти.  

Що ж до розвитку інклюзивної освіти, досить обмежений 

навчальний час китайських вчителів може стати цінним ресурсом. Коли 

робочий день вчителя неповний, то він повинен мати можливість 

використовувати час для інших видів діяльності, таких як репетиторство 

з учнями, які мають труднощі у навчанні, співпрацю з колегами, 

консультації з іншими фахівцями та участь у програмах підвищення 

кваліфікації, пов'язаних з інклюзивною освітою. 
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На разі доцільним є визначення того чинника, який надає підстави 

визначити саме китайське розуміння інклюзивної освіти. Одна з 

найінтенсивніших академічних дискусій навколо інклюзивної освіти 

серед китайських учених була пов'язана з питанням, чи взагалі існує 

інклюзивна освіта в КНР. У Китаї інклюзивна освіта перекладається як 

quánnà jiàoyù або rónghé jiàoyù, обидва терміни досі досить рідко 

використовувалися за межами академічних кіл. У повсякденному 

спілкуванні між вчителями та шкільною адміністрацією термін suíbān 

jiùdú (навчання у звичайних класах) найчастіше використовується для 

позначення політики прийому учнів з обмеженими можливостями до 

загальноосвітніх шкіл. 

Китайська система suíbān jiùdú, що з'явилася у 1980-х роках, справді 

має деякі особливості, які відсутні у міжнародній програмі інклюзивної 

освіти. Наприклад, Suíbān jiùdú має сильні зв'язки з конфуціанським 

освітнім мисленням та концепціями соціалізму, і він спрямований в 

основному на дітей з порушеннями зору, слуху та розумовою відсталістю, 

а не на всіх дітей, як це характерно для міжнародного інклюзивного руху 

[119]. У 2009 році більше чотирьох із п'яти (83%) учнів початкової школи, 

які офіційно вважалися учнями suíbān jiùdú, як і раніше, належали до 

однієї з трьох вищезгаданих категорій інвалідності [144]. 

Деякі вчені проводять різницю між suíbān jiùdú та інклюзивною 

освітою (quánnà jiàoyù або rónghé jiàoyù), у той час як інші 

використовують ці поняття як взаємозамінні, принаймні, в академічних 

обмінах за межами КРН [161]. Однак у цьому документі всі ці китайські 

поняття розглядаються для позначення явища, яке у міжнародній дискусії 

називається інклюзивною освітою. Обґрунтуванням цього є те, що 

китайська політика suíbān jiùdú – це не тільки внутрішня ініціатива. Деякі 

вчені наголошують, що на розвиток інклюзивної освіти в Китаї також 

вплинули гучні міжнародні кампанії з інклюзії, включаючи Конвенцію 

ООН (1989) про права дитини, а також Всесвітню декларацію ЮНЕСКО 
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про освіту для всіх (1990), Саламанську заяву (1994) Дакарські рамки дій 

(2000). 

Установлено, що перспективне завдання Міністерства освіти КНР 

полягає в тому, щоб забезпечити реальні зміни у практичній діяльності 

шкіл, системи освіти та освітньої культури. Слід розпочати саме з 

діяльності щодо освітньої культури та системи освіти в КНР, інклюзивній 

освіті допоміг би перехід від висококонкурентної шкільної культури та 

строго академічно орієнтованих навчальних програм до освіти, яка 

поважає індивідуальні способи навчання, розглядає особистісне 

зростання кожної дитини як першочерговий пріоритет, ніж академічні 

успіхи у стандартизованих тестах. 

Безперечно, вчителі займають ключову позицію у реалізації 

інклюзивної освіти у китайських школах. Згідно з результатами недавніх 

досліджень автора та його колег [184], протидія вчителів інклюзії може 

бути зменшена шляхом підвищення їхньої самоефективності в 

інклюзивному викладанні (тобто власного сприйняття вчителями як 

інклюзивних учителів). Результати дослідження також свідчать, що 

набуття досвіду успішного інклюзивного викладання є ефективним 

способом підвищення самоефективності інклюзивного навчання [200]. 

Цей досвід можна здобути через організацію педагогічної підтримки, яка 

може здійснюватися у різних формах. Це може бути традиційна форма 

формальних програм навчання, організованих університетами та іншими 

закладами освіти. Вона може прийти у формі більш неформального 

обміну ідеями між досвідченими вчителями-експертами та молодшими 

колегами або спільного вирішення проблем між вчителями, які борються 

з тими самими проблемами. 

Один із ключових висновків вченого Чень Чжичжан [110] полягає в 

тому, що вчителі, які оцінюють себе як ефективних колабораторів, 

сприймають інклюзивну освіту як менш загрозливу. Тому розширення 

співробітництва є одним із основних способів побудови інклюзивних 



50 

шкіл. Усі вчителі повинні вже під час своєї початкової педагогічної освіти 

навчитися працювати разом із колегами, батьками та іншими фахівцями, 

і це навчання має продовжуватися протягом усієї педагогічної кар'єри. 

Проте бажання вчителів співпрацювати недостатньо, якщо шкільні 

структури заважають цьому. Це означає, що вчителі повинні мати місце 

(фізичний або віртуальний) і час (в межах робочого дня) для планування 

та проведення уроків, навчання та роздумів зі своїми колегами, звернення 

за допомогою до зовнішніх експертів та спілкування із сім'ями. Крім 

спільної роботи з колегами, спілкування з сім'ями є ще однією важливою 

формою співпраці та допомагає вчителям запобігати та вирішувати 

проблеми.  

Ще одним фактором, який може сприяти розвитку інклюзивної 

освіти в китайських школах, є те, що вчителі часто проводять лише кілька 

уроків на день. Тому порівняно з багатьма іншими країнами, включаючи 

Фінляндію, вони витрачають набагато менше часу на викладання в класі 

протягом свого робочого дня. При ефективному використанні кількості 

непедагогічного часу є цінним ресурсом для розвитку та вдосконалення 

інклюзивної практики як на рівні школи, так і на рівні класу.  

Зазначимо, що початок реформ в КНР сприяв виникненню нових 

недержавних організацій, зокрема і таких, які набували нових 

структурних та смислових характеристик. Так, з «нових» проурядових 

об’єднань вони перетворювалися на цілком незалежні організації. 

Наприклад, реалізація проекту «Надія», розробленого та впровадженого 

Фондом розвитку китайської молоді (підтримуваного державою і на базі 

китайського комсомолу) з метою допомогти в отриманні освіти дітям із 

сільських районів. Однією з ознак їх незалежності від влади та 

відповідності західним критеріям служить, на думку вельми шанованого 

та авторитетного професора Університету Дж. Хопкінса, Л. Саламона, 

їхній юридичний статус – наявність реєстрації в Міністерстві громадської 

адміністрації. 
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Установлено, що китайські недержавні організації, їх створення, 

розвиток та функціонування носить багато в чому унікальний характер. 

Будучи значною мірою «продуктом» національних реформ, державні 

громадські організації, природно, містять у собі багато характерних рис 

перехідного періоду. Насамперед, це досить жорсткий контроль над ними 

із боку влади, що першочергово це стосується їх політичної орієнтації. 

Така позиція керівництва країни дозволяє їй практично повністю 

контролювати процес інституціоналізації цивільних ініціатив. Більше 

того, масована роз’яснювальна робота, яку ведуть партійні органи, 

призводить до того, що багато нових об’єднань надають перевагу 

співпраці з владою, ніж опонування їй. Мабуть, у цьому полягає основна 

відмінність китайських громадських організацій від більшості 

аналогічних організацій в інших країнах. Можна припускати, що у 

керівництва КНР поки немає однозначної оцінки щодо національних 

недержавних організацій та їх практичної діяльності. Уряд КНР 

сподівається, що зі зростанням соціальних проблем (безробіття, 

«старіння» населення, зростання непрацездатних членів суспільства, 

сільська міграція) недержавні заклади освіти зможуть зіграти більш 

активну роль при наданні соціальної допомоги та у поліпшенні 

благополуччя населення. 

Установлено, що важлива особливість недержавних організацій у 

КНР полягає в тому, що партійні та державні органи здійснюють суворий 

контроль оборотних засобів та засновують партійні осередки у структурі 

недержавних організацій. Сьогодні недержавні організації різних типів 

мають загалом три джерела фінансування: перший – повне 

урядове; другий – урядове та самозабезпечення в рівних частках (сільські 

об’єднання та кооперативи, професійні спілки та ін.); третій – повністю 

самостійне фінансування (цивільні школи, державні госпіталі, служби 

соціальної допомоги, центри послуг цивільних общин, центри 

професійного навчання, громадські дослідницькі інститути, публічні 
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бібліотеки, різноманітні спортивні товариства, земляцькі корпорації, 

ділові асоціації, різноманітні благодійні фонди, спілки вчених, 

дослідників, адвокатів, товариства дружби та ін.) [220]. 

Варто зазначити, що за такої системи управління більшість 

недержавних організацій підпорядковується керівництву партійних та 

урядових органів, зберігаючи відносну самостійність. Крім 

підпорядкування та самостійності, важливою формою взаємодії між 

недержавними організаціями та державними органами є прагнення 

перших впливати на партійну та урядову політику, іншими словами, на 

партію та уряд для коригування діючого курсу або вироблення нового 

курсу в галузі тактичних рішень. Крім того, все більше недержавних 

організацій, особливо тих, що об’єднали представників інтелігенції, 

прагнуть впливати на стратегічний курс партії та уряду, на характер 

політичних і економічних реформ, зовнішньополітичних відносин. 

Прикладом можуть бути такі недержавні організації як Інститут 

економіки Тяньцзе [222]. 

Необхідно відзначити такі особливості китайських недержавних 

організацій: 

• створені урядом або приймають урядове керівництво; 

• знаходяться на стадії становлення: самостійність, добровільність, 

незалежність від уряду у процесі формування; 

• більшість недержавних організацій зародилася лише у 1980-х 

роках і перебуває у процесі зміни та розвитку; 

• розвиваються нерівномірно, велика різниця в статусі та ступені 

громадського, економічного, політичного впливу між різними 

недержавними організаціями; 

• стикаються з проблемою надмірної залежності від партійних і 

управлінських органів влади; 

• істотна відмінність між декларованими та фактичними функціями 

багатьох недержавних організацій; 
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• чинні правила реєстрації недержавних організацій вимагають 

наявності в цих органах дворівневої системи управління: державна 

установа також має здійснювати повсякденний контроль та оцінку 

діяльності свого «дочірнього» об’єднання; 

• реєстрація недержавних організацій ставиться у тісну залежність 

від органів влади, що, з одного боку, значно полегшує державний 

контроль та управління їх діяльністю, а з іншого – стримує розвиток 

недержавного сектору КНР; 

• зберігається нелегальна діяльність деяких недержавних 

організацій; 

• правова система, що регламентує функціонування недержавних 

організацій, що відстає від об’єктивних вимог сучасної обстановки [46]. 

Зазначаючи про паростки демократії та громадянського суспільства 

в КНР, не можна обійти увагою одне із сучасних ЗМІ – інтернет, що 

дозволяє громадянам неформально ставити перед владою та суспільством 

такі питання, які в іншому форматі просто неможливо було б озвучити. 

Можливості соціальних мереж можуть бути використані, наприклад, для 

боротьби зі зловживанням владою, корупцією та порушеннями прав 

громадян [224]. 

Інтернет сприяв активізації діяльності вже існуючих громадських 

організацій, одночасно породжуючи нові форми об’єднання громадян – 

віртуальні спільноти. Ряд законів КНР регулюють діяльність вітчизняних 

та зарубіжних провайдерів на внутрішньому ринку медіа-послуг, 

запроваджено систему цензури всієї розміщеної мережі інформації [48]. 

При цьому у матеріалах вісімнадцятого з’їзду КПК як приклад 

демократизації партійного життя було названо широке використання 

Інтернету під час підготовки до з’їзду. У журналі «Сюесі шибао» 

(друкований орган Центральної партшколи КПК) зазначено, що влада не 

встигає за швидкою трансформацією суспільства, яка відбувається 
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завдяки бурхливому економічному розвитку та поширенню сучасних 

телекомунікаційних технологій [225]. 

Сучасні західні дослідники досить докладно аналізують усі 

переваги і недоліки системи такої організації у КНР. Їх особливо цікавить 

погляд на проблематику дослідження «зсередини» – зокрема, думки 

китайських учених. З початку 1990-х років у наукових колах КНР 

розпочалося обговорення цієї тематики. 

Одним із результатів дискусії стало визнання в наукових колах 

концепції та факту існування громадянського суспільства як системи 

недержавних організацій, що складають основу громадського 

самоврядування [50]. Зокрема, вчені КНР відзначають необхідність нової 

практики застосування концепції поділу влади в китайському суспільстві 

та політичній системі, а також важливу роль дорослих з особливими 

освітніми потребами та ознаки зростання громадянської свідомості у 

сучасному Китаї [226]. 

Дослідники підкреслюють, що історія становлення громадянського 

суспільства в Китаї – це процес поступового відходу всемогутньої 

держави зі сфери ринкових та соціальних відносин, поява та розвиток 

такого найважливішого компонента громадянського суспільства, як 

громадянсько-соціальні організації [236]. 

При вивченні проблеми становлення громадянського суспільства, 

«третього сектора» та громадянської культури в КНР китайські 

політологи та соціологи особливо підкреслюють відсутність у китайській 

культурі традицій громадянського суспільства. Але в майбутньому 

політичному розвитку Китаю пробудження у громадян громадянської 

свідомості та вироблення громадянської культури стануть наріжним 

каменем реформи політичної системи та розвитку демократії. 

Відомий китайський вчений Ван Ін докладно розглядає у своїх 

роботах процес «культивування» структур громадянського суспільства в 

місті. Він відмічає великі можливості та перспективи розвитку 
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громадянського суспільства в китайських містах на основі міських 

громадських організацій у мікрорайонах. Саме на такі організації 

китайські експерти покладають великі надії у створенні основ 

демократичного самоврядування [234]. 

Доктор Хе Цзен-ке звернув увагу на те, що в останні роки саме в 

структурі політичного управління КНР відбуваються серйозні зміни. У 

зв’язку з тим, що приватний сектор і недержавні організації стають все 

більш значущими в політичному житті китайського суспільства, держава 

внесла серйозні зміни в цілий ряд основних позицій політичного 

управління. Наприклад, вводиться порядок демократичних 

альтернативних виборів партійних та урядових керівників у провінціях та 

повітах КНР. Створюються методи зворотного зв’язку на різних рівнях 

управління китайською державою. При цьому, однак, особлива увага 

приділяється підтримці загальної політичної стабільності в державі [233]. 

У тому ж руслі веде дослідницьку роботу і Лі Хуей-бінь, який приділяє 

особливу увагу формуванню нової ролі КПК у процесі трансформації 

політичної системи Китаю. Компартія КНР взяла курс на вдосконалення 

інституту зборів народних представників, модернізацію інституту 

багатопартійного співробітництва, заохочення міжпартійної конкуренції 

на виборах. Крім того, КПК приділяє велику увагу власного 

внутрішньопартійного реформування, підвищуючи свою популярність у 

суспільстві [230]. 

Діяльність громадських організацій Китаю, як і інших країн, 

насамперед, регулюється нормативними документами та Конституцією. 

Відповідно до основного документу Піднебесної жителі країни мають 

право на об’єднання, але цим самим законом встановлено, що ці функції 

управління країни закріплені за КПК. Відповідно, громадські організації 

в Китаї не мають такого впливу на уряд як у Європі чи Америці. Вони, 

швидше за все, виконують роль посередників між правлячою партією та 

народом, підтримуючи та просуваючи урядові накази. 
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Далі наводимо витримку з китайського закону про соціальний 

захист людей з особливими потребами, що дає їм право створення 

громадських об’єднань. 

Китайський закон від 25.11.1994 №165 (ред. від 11.12.2015) «Про 

соціальний захист інвалідів у Китайській Народній Республіці» 

Стаття 21. Право інвалідів на створення громадських об’єднань. 

Громадські об’єднання, створені та чинні з метою захисту прав та 

законних інтересів інвалідів, забезпечення ним рівних з іншими 

громадянами можливостей, є форма соціального захисту інвалідів. 

Держава надає зазначеним громадським об’єднанням сприяння та 

допомогу, у тому числі матеріальну, технічну та фінансову. Органи 

місцевого самоврядування мають право надавати підтримку громадським 

об’єднанням інвалідів за рахунок коштів місцевих бюджетів (за винятком 

міжбюджетних трансфертів, наданих  з бюджетів бюджетної системи 

Китаю). 

(У ред. китайських законів від 04.03.1999 № 6, від 06.10.2013 № 34). 

Як одну з характеристик сучасного громадянського суспільства 

Китаю можна навести опис кількох громадських організацій, які 

допомагають людям з особливими освітніми потребами. 

Проаналізувавши зміни, що відбулися в соціальному житті Китаю, 

можна зафіксувати основні риси становлення громадянського 

суспільства: 

• нарощування комплексної потужності КНР, поступове вирішення 

соціальних завдань, зростання добробуту населення та розширення рамок 

середнього класу – основи будь-якого громадянського суспільства, що 

показують закономірності формування громадянського суспільства в 

Китаї, поступове скорочення сфери діяльності партії та держави. 

• організаційне зміцнення цивільних інститутів у КНР відбувається 

при жорсткому контролі партійно-державної еліти. «Гласність по-
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горбачовськи» та антидержавна правозахисна діяльність – абсолютно 

неприйнятні форми вираження цивільних інтересів. 

• держава й надалі сприятиме діяльності таких громадських 

інститутів, які, з одного боку, готові взяти на себе частину тягаря в 

реалізації соціальних очікувань населення, а з іншого – забезпечують 

людям підйом вгору на соціальному ліфті, підтримуючи стабільність та 

порядок у суспільстві в цілому. У зв’язку з цим спроби КПК 

врегулювання відносин з недержавними органами видаються не 

кон’юнктурним маневруванням заради зберігання влади та утримання у 

покорі населення, а прагненням знайти свою нішу в нових історичних 

умовах. 

Особливим критерієм виділення групи дорослих з особливими 

освітніми потребами є наявність у людини статусу інваліда, який 

визначається різними видами захворювань систем кровообігу, дихання та 

травлення, опорно-рухового апарату, порушеннями обмінних процесів чи 

функцій органів чуття, психічними захворюваннями. 

Іншим важливим критерієм виділення групи дорослих з 

особливими освітніми потребами є рівень їхньої матеріальної 

забезпеченості. Насамперед, вони отримують державну соціальну 

підтримку у вигляді пенсії, розмір якої залежить від групи інвалідності та 

виду пенсії (страхова пенсія по інвалідності, пенсія з державного 

пенсійного забезпечення інвалідності або соціальна пенсія з 

інвалідності). Молоді людей з особливими освітніми потребами мають 

право і на щомісячну грошову виплату, відповідні пільги та посібники. До 

них, наприклад, відносяться пільговий проїзд на громадському 

транспорті, у тому числі до місця санаторно-курортного лікування, 

санаторно-курортне лікування, забезпечення лікарськими засобами 

препаратами, засобами реабілітації, ортопедичним взуттям тощо. Мають 

право на деякі безкоштовні соціальні послуги в обсягах, встановлених 
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державою (наприклад, для дорослих з особливими освітніми потребами, 

які мають обмеження з слуху – послуги сурдоперекладача). 

Іншим аргументом позначення дорослих з особливими освітніми 

потребами як об’єктів соціальної реабілітації стала наявність у них 

спільних проблем: економічні, соціальні, особисті. Наприклад, 

індивідуально-особистісні проблеми дорослих з особливими освітніми 

потребами залежать від віку, типу захворювання, часу та тяжкості його 

протікання, наявності чи відсутності сім’ї, родичів, друзів тощо. У цьому 

плані соціальний працівник виконує функції діагностування 

індивідуально-особистісних проблем дорослих з особливими освітніми 

потребами, допомагає їм усвідомити та прийняти цю проблему, а також 

спільно визначити шляхи її вирішення. 

Участь у культурно-дозвільній діяльності є необхідною для молодої 

людини з інвалідністю. У процесі художньої творчості, якщо творча 

діяльність відбувається у групі, людина з особливими освітніми 

потребами розкриває свої приховані можливості, виявляє таланти, 

реалізує здібності, спілкується з людьми, долає існуючі бар’єри 

насамперед комунікативні. 

Молодій людині з особливими освітніми потребами у процесі 

соціальної реабілітації необхідно, по-перше, дати можливість вступити до 

активної життєдіяльності; по-друге, надати гарантії певного рівня 

соціальної стабільності; по-третє, показати нові перспективи всередині 

набутого соціального статусу; і нарешті, по-четверте, точно виробити 

почуття власної важливості та почуття відповідальності за своє життя 

[228]. 

Складність організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами полягає в тому, що найчастіше об’єктом неформальної 

діяльності є доросла, самостійна людина, сформована як особистість, зі 

сформованим світоглядом, усталеною системою умінь, знань та навичок, 

інтересів та ідеалів, а також індивідуальними потребами. Як зазначалося 
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раніше, цей вік є найбільш перспективним з цього погляду, оскільки 

реалізовувати творчий потенціал простіше саме у цьому віці. 

Слід виділити основні принципи неформальної освіти в умовах 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами: 

• своєчасність та поетапність заходів щодо неформальної освіти в 

умовах організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами 

– цей принцип передбачає виявлення проблеми людей з особливими 

освітніми потребами та послідовну діяльність з її вирішення; 

• диференційованість, системність і комплексність заходів 

неформальної освіти; 

• послідовність і безперервність у проведенні немормальних 

заходів, що дозволить відновити втрачені суб’єктом ресурси та запобігти 

ймовірному виникненню проблемних ситуацій у майбутньому клієнта; 

• індивідуальний підхід до визначення обсягу, характеру та 

спрямованості неформальної освіти в умовах організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами; 

• доступність допомоги для всіх нужденних, незалежно від їх 

майнового та матеріального становища. 

Цей процес включає певні взаємозалежні етапи за Янь Цзяму [215]: 

1. Етап вибору (розробки) оптимальних технологій, форм та методів 

неформальної освіти в умовах організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами. 

2. Підготовчий етап до реалізації запланованих заходів. 

3. Практичний (реалізація заходів, проведення корекції, здійснення 

наукого-методичного контролю). 

4. Експертно-оцінний (експертиза та оцінка кінцевих результатів 

цього процесу) [215]. 

Люди з особливими освітніми потребами як соціальна категорія 

перебувають у оточенні здорових в порівнянні з ними людей і більше 

потребують допомоги та підтримки. Ці види допомоги визначені 
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законодавством, відповідними нормативними актами, інструкціями, 

рекомендаціями, відомий механізм їхньої реалізації. Слід зазначити, що 

більшість нормативних актів стосуються пільг, допомог, пенсій, інших 

форм соціальної допомоги, які спрямовані на підтримку життєдіяльності, 

на пасивне споживання матеріальних благ людей з особливими освітніми 

потребами. Водночас дорослим з особливими освітніми потребами 

необхідна така допомога, яка могла б оптимізувати їх спосіб життя та 

активізувати творчий потенціал. Оскільки обмеження у стані здоров’я 

мають об’єктивний та незмінний характер, то основним завданням стає 

соціальна адаптація та активний спосіб життя в ситуації, що склалася, 

особливо якщо йдеться про інваліда молодого віку. Вирішити поставлене 

завдання можуть методи художньої творчості, заснованого на засадах 

добровільності участі та незалежності. 

Важливою умовою результативності організації дозвілля дорослих 

з особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР є 

індивідуальні установки та цінності, рівень їхньої освіти, світогляд, 

готовність та бажання долати наявні перешкоди, реалізувати свої 

здібності та таланти, розкрити творчий потенціал. Для реалізації 

поставленого завдання, з метою формування активної особистості, творчо 

розкутої та мотивованої до досягнення успіху, важливе значення має арт-

терапія як практичний спосіб розкриття внутрішнього потенціалу 

особистості дорослих з особливими освітніми потребами. 

Для повноцінного активного життя людей з особливими освітніми 

потребами необхідно їх залучення до культуро-творчої та суспільно-

корисної діяльності, розвиток та підтримка зв’язків зі здоровим 

оточенням, державними установами різного профілю, громадськими 

організаціями, управлінськими структурами. По суті, йдеться про 

соціальну інтеграцію дорослих з особливими освітніми потребами. 

Як зазначалося вище, особливе значення ця робота має у молодому 

віці, коли відбувається соціальне становлення особи, включення у 
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зв’язку, спільності, і є можливість якомога раніше оптимізувати 

потенціал цієї категорії осіб. 

Чільною проблемою людини з інвалідністю є, звичайно ж, саме 

фізичне обмеження здоров’я. Проте цим проблеми дорослих з 

особливими освітніми потребами не обмежуються. Серед проблем 

дорослих з особливими освітніми потребами найчастіше фігурують 

самотність, низька самооцінка, відсутність соціальної впевненості у собі, 

депресія, відчуття стигматизованості та відданості через свої недоліки, 

психологічна та фізична залежність [229]. 

Сучасна соціальна робота як практико-орієнтована діяльність 

відрізняється різноманіттям своїх суб’єктів чи носіїв даного виду 

діяльності, а також об’єктів, які мають схожі соціально-демографічні 

характеристики та проблеми. Усі молоді люди з особливими освітніми 

потребами мають, насамперед, загальні характеристики та потреби, за їх 

віковими особливостями. Серед них потреби у спілкуванні зі здоровими 

людьми та один з одним, у навчанні та зайнятості, освоєння 

інформаційно-комунікаційних технологій та їх використання у 

повсякденному житті. 

Розвиток людини відбувається в соціальному, унікальному для 

індивіда, просторі, що включає біологічний, географічний, економічний 

та соціальний компоненти, що супроводжуються людьми, подіями, 

явищами та діями, які безпосередньо впливають не лише на психічний, а 

й на фізичний розвиток людини. Компоненти даного простору, як 

поліфункціональної системи, можуть бути між собою в різних 

відносинах: координатних, тимчасових, функціональних, а також 

визначатися соціально-економічними характеристиками певного регіону, 

місцевими культурними традиціями, мовою, релігійними уявленнями. Ця 

динамічна соціальна освіта, в якій реалізуються і позитивні, і негативні 

суспільні тенденції, може грати як роль інструменту організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 
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освіти КНР, так і деструктивну роль у житті молодої людини з 

інвалідністю. Для забезпечення соціальної інтеграції дорослих з 

особливими освітніми потребами, які мають обмежені можливості 

здоров’я, необхідно сформувати модель реабілітаційного простору, та 

наповнити його реабілітаційними компонентами – медичним, психолого-

педагогічним, соціальним, культурним, що призведе не лише до 

результативної інтеграції молодої людини з особливими освітніми 

потребами, а й підвищенню терпимості суспільства загалом. 

У ході наукового пошуку з’ясовано, що для дослідження ситуації, 

що склалася протягом 15 років проводилися емпіричні дослідження з 

виявлення рівня затребуваності інклюзії для осіб з особливими 

освітніми потребами та прийнятності їх навчання у музичних 

навчальних закладах загального типу, а також причини невдач у реалізації 

цієї форми освіти. Було  застосовано анкетування, статистичні вибірки, 

порівняльний аналіз, порівняння і оцінка роботи вчителів, в тому числі 

власний досвід, враховували думку тих, хто навчається з людьми з 

особливими освітніми потребами, які здобувають музичну освіту разом з 

нормативними студентами. 

У 1996 р. було проведено опитування понад 50 осіб з особливими 

освітніми потребами , які отримують музичну освіту в навчальних 

закладах для виявлення ролі музики в їхньому житті, зацікавленості в 

освіті та проблем, які супроводжують долучення до музики. Більшість 

респондентів високо оцінили значення музики у житті. Близько 76% 

студентів коледжів та 69% музичних вузів заявляли, що бачать себе в 

якості музикантів-професіоналів, але загальні програми навчання не 

влаштовувало до 40% опитаних, які мають особливі освітні потреби. 

У 1997 р. було проведено опитування понад 50 викладачів музичних 

шкіл, коледжів та ЗВО. Близько 80% викладачів загальних дисциплін та 

55% викладачів спеціальних дисциплін висловилися негативно про 

можливості інклюзивної освіти у їхньому навчальному 
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закладі. Позитивну оцінку дали лише близько 20% викладачів загальних 

дисциплін та близько 40% викладачів спеціальності (там же). 

У 2007 р. було повторно проведено аналогічне опитування. Цього 

разу лише 20% викладачів загальних дисциплін та керівників освітніх 

установ, а також 15% фахівців висловилися негативно щодо розвитку 

інклюзивної освіти у їхньому навчальному закладі, а позитивно – більше 

60%. Порівняння результатів спостережень, проведених в листопаді 1997 

року і в листопаді 2007 р., говорить про позитивні тенденції щодо 

керівників та викладачів інклюзивної освіти. 

У 2009-2011 роках знову опитування було проведено серед 

вчителів, працюючих з особами категорії ООП у музичних закладах 

Китаю. Результати показали, що уявлення про методику інклюзивного 

навчання мають менше половини з них. Більшість викладачів 

використовували спільні програми, і лише близько 30% створювали 

адаптовані програми, за якими працювали з особами, які мають особливі 

освітні потреби, і це давало позитивний результат. 

У той же період було проведено опитування дорослих основного 

контингенту, який показав, що понад 85% їх позитивно відносяться до 

інклюзивного навчання осіб, які мають особливі освітні потреби в 

освітніх установах та близько 60% з них готові надавати їм 

допомогу. Серед осіб категорії ООП понад 95% висловили готовність 

навчатися в інклюзивних умовах. Ці дослідження виявили зростання 

інтересу до інклюзивної музичної освіти, але водночас – недостатній 

рівень організації такого навчання. 

Проведений аналіз напрацювань світових учених, надає підстави 

зазначити, що європейці неоднозначно оцінюють КНР: для одних він – 

ідеал політичної та духовної системи, для інших – світ відсталої 

культури. Інші мислителі бачили у цій державі лише сон і заціпеніння, 

порівнюючи його з болотом і пророкуючи Китаю швидку загибель. 
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Характеристика сформованої в суспільстві думки України 

суперечливого образу китайської культури вимагає граничної уваги до 

різноманітних ідейних аспектів українського культурного життя і 

точності в їх інтерпретації. Важливість самої проблеми, як вважають 

сучасні китаєзнавці, полягає ще і в тому, що від її вирішення залежить 

також розгляд вирішення загальних питань глобальної теми «Україна – 

Схід» [25; 93]. Тому вважаємо необхідним відступати від суворої лінії 

синологічних описів, вводячи короткі характеристики особливостей 

українського етикету та звичаїв. 

Отже, організація дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР – це соціальний розвиток 

особистості, в зміст якої включається і виховання, і формування, і 

соціалізація, і соціальне загартування, і соціальне становлення дорослого, 

який має обмежені можливості здоров’я. Важлива рольу  соціальному 

становленні належить методам художньо-творчої діяльності, що визначає 

соціально-культурний розвиток людей з особливими освітніми 

потребами в умовах неформальної освіти. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі проведеного аналізу наукової літератури та провівши 

характеристику суті понять «інклюзія» та «інклюзивне середовище», 

робимо висновок, що «інклюзивна освіта дорослих в КНР» – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

впродовж життя, що передбачає будь-яку навчальну діяльність для 

удосконалення знань, умінь та навичок осіб, які визнані дорослими та 

здійснюють трудову діяльність, на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей діяльності людей з особливими освітніми потребами.  
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Що стосується форм інклюзивної освіти дорослих, то, з нашої точки 

зору, вона може бути реалізована у таких із них:  

● повне включення, коли особи з особливими освітніми потребами, 

що мають особливості психофізичного розвитку, здійснюють навчання у 

звичайних групах разом з іншими особами. Однак при цьому має 

відбуватися відповідна робота з психологічного та корекційно-

реабілітаційного супроводу організації навчання дорослих таких 

категорій осіб; 

● комбіноване інклюзивне навчання, коли на базі закладів 

організації неформальної освіти утворюються спеціальні групи для 

навчання людей з особливими освітніми потребами, що мають 

особливості психофізичного розвитку;  

● інклюзивне навчання, що передбачає часткове включення осіб з 

особливими освітніми потребами до груп з іншими дорослими. 

Загалом, у напрацюваннях китайських учених суть поняття 

«дозвілля» визначають як складову часового простору, як вид людської 

життєдіяльності, як психологічний стан людини, як ознаку цілісного 

способу життя. Дозвілля ототожнюється з позаробочим часом, вивчається 

як вільний час людини і набуває характерних ознак вільного часу людини 

в цілому; розглядається як істотна складова вільного часу, що звільняє 

людину від усіх побутових, робочих та сімейних обов’язків, має 

рекреаційне та розважальне наповнення.  

Дозвілля – це діяльність (творча, конструктивна або ж асоціальна), 

яка відрізняється від інших видів діяльності людини тим, що 

здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою отримання 

задоволення.  

Організація дозвілля – один з важливіших напрямів в клубних 

закладах неформальної освіти, що включає в себе проведення культурно-

мистецьких масових заходів, створення любительських об’єднань, 

аматорських колективів за жанрами для населення різних вікових 
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категорій. Важливий принцип виховання у клубному закладі 

неформальної освіти – це розвиток індивідуальності. Одним із головних 

принципів організації дозвілля в клубних закладах неформальної освіти є 

врахування вікових особливостей аудиторії. Кожна вікова категорія 

людей з особливими освітніми потребами має власні дозвіллєві орієнтації 

і потреби. В межах різних вікових груп також існують різноманітні форми 

дозвіллєвої діяльності. Вони залежать від таких чинників: місцевих 

традицій; освіти, інтересів; соціального статусу тощо. Для того, щоб 

правильно планувати культурно-дозвіллєву діяльність дорослих з 

особливими освітніми потребами слід знати психологічні особливості 

кожної групи, чітко визначати завдання клубного закладу  неформальної 

освіти в роботі з тією чи іншою віковою категорією, працівники галузі 

повинні визначати основні види діяльності для кожної категорії дорослих 

з особливими освітніми потребами.  

Освіта дорослих – це неперервний процес, в якому кожна 

особистість, без огляду на своє матеріальне положення та релігійний 

світогляд, має право на власний шлях здобуття освіти від дитинства до 

пізньої старості, як спосіб інтелектуального і професійного оновлення. 

Дорослі з особливими освітніми потребами – це особи, які 

потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в 

неформальному освітньому процесі з метою забезпечення права на 

неформальну освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення стану 

здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади. 

Сучасне життя, з одного боку, надає дорослому з особливими потребами 

свободу для вибору соціального середовища й засобів спілкування в 

умовах дозвілля, способом і стилю життя, а з другого – процес адаптації 

та самовизначення, що ускладнюється, висуває високі вимоги до рівня 

самосвідомості та самоконтролю.  

Неформальна освіта дорослих з особливими освітніми потребами 

в КНР входить до особистої діяльності дорослої людини, яка прямо не 
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розглядається та не визначається як навчання. Може здійснюватися у 

межах навчальних закладів та поза ними, але передбачає організовані та 

структуровані методи і засоби. Такий підхід дозволяє залучити до 

організації неформальної освіти велику кількість дорослих з особливими 

освітніми потребами, які могли легко поєднувати діяльність в умовах 

дозвілля, тоді як у системі формального навчання це зробити досить 

складно. 

Неформальна освіта – освіта, спрямована на адаптацію людини до 

швидкоплинного соціально-економічного середовища, її інтеграцію в 

соціум, постійне оновлення знань, навичок і вмінь незалежно від віку. 

Освіта в житті дорослих інвалідів може мати різну цільову спрямованість: 

підвищення існуючого освітнього рівня; професійна підготовка; 

реалізація творчого потенціалу, інтелектуальний розвиток; адаптація до 

стану інвалідності; залучення в соціально-громадську діяльність тощо. 

У роботі доведено, що організація дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР – це соціальний 

розвиток особистості, в зміст якої включається і виховання, і формування, 

і соціалізація, і соціальне загартування, і соціальне становлення 

дорослого, який має обмежені можливості здоров’я. Важлива рольу  

соціальному становленні належить методам художньо-творчої діяльності, 

що визначає соціально-культурний розвиток людей з особливими 

освітніми потребами в умовах неформальної освіти. 

Особливістю організація дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР є те, що невпинно зростає 

пошук та формування інклюзивних методів. Слід зазначити, що найбільш 

дієвою є індивідуальна форма заняття, яка надає максимальні можливості 

для пошуку диференційованих підходів, що враховують організацію 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в умовах 

неформальної освіти. Також до ефективних методів віднесемо: 

метод індивідуалізованого таймінгу, метод поетапного занурення в 
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інформацію, пошук позитивної домінанти, акцент на колективне 

музикування, інтерактивні інформаційні технології та методи 

передбачають застосування засобів мультимедіа та інтернет-ресурсів, що 

дозволяють здійснювати онлайн-навчання (така форма навчальної роботи 

сприяє розширенню меж інклюзії в освітньому процесі, синтезуючи 

загальнопедагогічні та специфічні методи). 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДОРОСЛИХ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ 

НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ КНР 

 

2.1. Система організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в неформальній освіті КНР 

 

У ході науково-педагогічного пошуку установлено, що система 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами 

неформальній освіті КНР передбачає ґрунтовне нормативно-правове 

забезпечення, мережу неформальних закладів освіти з різних напрямів 

організації дозвіллєвої діяльності осіб з особливими освітніми потребами, 

організовані та структуровані методи і засоби, які дозволяють залучити 

до організації неформальної освіти велику кількість дорослих з 

особливими освітніми потребами, які можуть поєднувати різні види 

дозвіллєвої діяльності. 

Розглянемо нормативно-правове забезпечення організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в неформальній освіті КНР. 

Установлено, що у КНР прийняті та діють фундаментальні законодавчі 

акти про людей з особливими потребами. Особливого значення для 

визначення прав та обов’язків людей з особливими потребами, 

відповідальності держави, благодійних організацій, приватних осіб 

мають закони «Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та 

інвалідів», «Про соціальний захист інвалідів у Китайській Народній 

Республіці» [238; 239; 241]. 

Ще у 1994 р. було видано указ «Про забезпечення людей-інвалідів». 

У жовтні того ж року були видано укази «Про додаткові заходи державної 

підтримки інвалідів», «Про заходи щодо формування доступного для 

інвалідів середовища життєдіяльності». Цими нормотворчими актами 
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визначаються ставлення китайського суспільства і держави до людей з 

особливими освітніми потребами та, відповідно, ставлення таких людей 

до суспільства і держави. Слід зазначити, що багато положень цих 

нормотворчих актів створюють надійне правове поле для соціальної 

захищеності людей з особливими освітніми потребами у КНР, зокрема у 

питаннях організації їхнього дозвілля. 

З’ясовано, що у Законі «Про соціальне обслуговування громадян 

похилого віку та інвалідів» сформульовані основні засади соціального 

обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю: 

дотримання прав людини та громадянина; надання державних гарантій у 

сфері соціального обслуговування; рівні можливості у отриманні 

соціальних послуг; наступність всіх видів соціального обслуговування; 

орієнтація соціального обслуговування на індивідуальні потреби 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; відповідальність органів 

влади всіх рівнів за забезпечення прав громадян, які потребують у 

соціальному обслуговуванні та ін. [239]. 

Сьогодні  у КНР серед осіб з обмеженими можливостями 

зареєстровані люди з особливими потребами по зору, слуху, мовленню, 

розумової інвалідності, розумової відсталості, множинних порушень та з 

іншими порушеннями. Аналіз системи захисту людей з особливими 

освітніми потребами у Китайській Народній Республіці та відповідних 

законів та правил щодо захисту прав осіб з обмеженими можливостями 

дозволяє судити про особливості державної політики щодо цієї групи 

населення. 

1. Загальна відповідальність органів влади, підприємств, громади та 

сім’ї за людей із обмеженими можливостями. Закон Китайської Народної 

Республіки «Про захист інвалідів» стаття 6 встановлює, що органи влади 

на всіх рівнях повинні включати проблеми людей з обмеженими 

можливостями у національні плани економічного та соціального розвитку 

за рахунок бюджету, загального планування, зміцнення керівництва, а 
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також посилити загальну координацію, щоб вжити заходів, що 

дозволяють людям із обмеженими можливостями брати участь в 

економічному та соціальному розвитку [229]. Державна Рада та місцеві 

органи влади провінцій, автономних районів та міст зобов’язані вжити 

організаційних заходів для координації відповідних відомств для людей з 

обмеженими трудовими можливостями. Народні уряди на всіх рівнях 

повинні бути тісно пов’язані з організаціями, які здійснюють допомогу 

людям з особливими потребами, прислухатись до людей з обмеженими 

можливостями, відповідно до кола своїх обов’язків щодо роботи з цим 

контингентом. 

2. Надання юридичної допомоги сім’ям людей з обмеженими 

можливостями, щоб забезпечити базову соціальну захищеність людей з 

особливими потребами, відповідно до рішень уряду для забезпечення 

добробуту інвалідності, тобто сприяння реабілітації, здобуттю освіти та 

трудової зайнятості людей з обмеженими можливостями. 

3. Держава захищає законні права та інтереси осіб з обмеженими 

можливостями, закликає суспільство поважати їх, дбати про них і 

заохочувати самостійність і соціальну інтеграцію людей з обмеженими 

можливостями, щоб допомогти цій групі населення. 

Закон Китайської Народної Республіки про захист інвалідів 

закликає все суспільство виявляти соціалістичну гуманність, розуміння, 

повагу, турботу та допомогу людям з особливими потребами, надавати 

підтримку людям з обмеженими можливостями [230]. 

Окремої уваги потребують питання соціального забезпечення 

системи організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами 

в неформальній освіті КНР. Так, спеціальні комплексні програми для 

людей з особливими потребами закликають державних службовців та 

співробітників соціальних служб виконувати свої обов’язки та прагнути 

служити людям з обмеженими можливостями. Родичі осіб з обмеженими 
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можливостями здоров’я, опікуни мають заохочувати таких людей і 

допомагати їм підвищити впевненість у своїх силах [231]. 

Для інтеграції дорослих людей з особливими освітніми потребами 

у життя суспільства на додаток до використання  спеціальних методів у 

рамках режиму медичної допомоги та особистого режиму, таких як 

психологічне консультування, ведення судових справ необхідно шукати 

додаткові ресурси. Щоб вибрати відповідну дію в рамках моделі 

соціальної допомоги варто приділяти більше уваги на звернення про 

потрібні послуги для людей з особливими освітніми потребами. Ці дії у 

КНР включають чотири рівні, щоб сформувати ряд від мікро до 

макрорівня методу втручання: 

1. Люди з особливими освітніми можливостями можуть повною 

мірою використати ресурси та можливості іспиту. 

Працівники з інвалідністю в максимально можливому ступені 

відповідного  середовища, щоб зрозуміти здатність обслуговувати свої 

існуючі та наявні ресурси, щоб допомогти інвалідам, щоб змінити 

ставлення або вивчаючи деякі прийоми та методи, щоб вирішити цю 

проблему. 

2. Знизити опір навколишнього середовища і конфліктів з 

використанням ресурсів людей з особливими освітніми потребами. 

Допомога людям з обмеженими можливостями в процесі через 

багаточисельність перешкод і непорозумінь оточуючого персоналу та 

навколишнього середовища й не отримують достатньої підтримки, 

наприклад, від членів їхніх сімей, вимагається допомога спеціалістів. 

Завдання кадрових агенцій з навчання персоналу забезпечити залучення 

соціальних працівників у вирішення цих конфліктів та прояснити членам 

сім’ї, що люди з особливими освітніми потребами повинні мати 

підтримку та допомогу. 

3. Виявлення та ефективне використання ресурсів спільноти. 
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У більшості випадків дорослі люди з особливими освітніми 

потребами потребують допомоги установ соціального обслуговування, 

тому працівники соціальних служб підтримки людей з особливими 

потребами повинні виявляти та мобілізувати додаткові ресурси та 

послуги для задоволення потреб цих людей. 

4. Просування інтересів осіб з інвалідністю. 

Численні приклади нестачі уваги суспільства до труднощів, з якими 

стикаються дорослі люди з особливими освітніми потребами, брак 

турботи про них з боку суспільства повинні бути повністю подолані. Для 

цього соціальні працівники можуть запропонувати два підходи: виявляти 

розумну турботу про інвалідів з боку працівників служб соціальної 

допомоги в організації спільноти людей з обмеженими можливостями для 

покращення системи надання послуг, пропозиції обґрунтованих змін 

соціальної політики, спрямованої на поліпшення становища інвалідів. 

Мета освітянської спільноти полягає в тому, щоб навчити людей 

через суспільство розуміти та оцінювати скрутне становище деяких 

людей з обмеженими можливостями. Необхідно усунути упередження і 

дискримінацію щодо людей з особливими освітніми потребами з тим, 

щоб прагнути більшого ступеню їхньої виключності в життя решти 

населення [32]. 

З метою надання кваліфікованої допомоги людям з особливими 

освітніми потребами соціальний робітник зобов’язаний знати правові, 

відомчі документи, що визначають статус інваліда, його права на 

отримання різних пільг та виплат та ін. Загальні права людей з 

особливими освітніми потребами сформульовані у Декларації ООН «Про 

права інвалідів» [233], які, відповідно підтримуються у системі 

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

неформальній освіті КНР: 

— особи з інвалідністю мають право на повагу до їхньої людської 

гідності; 
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— особи з інвалідністю мають ті самі громадянські та політичні 

права, що й інші особи; 

— особи з інвалідністю мають право на заходи, призначені для того, 

щоб дати можливість набути якомога більшої самостійності; 

— особи з інвалідністю мають право на медичне, технічне чи 

функціональне лікування, включаючи протезні та ортопедичні апарати, 

на відновлення здоров’я та положення в суспільстві, на освіту, ремісничу 

професію, спеціальну підготовку та відновлення працездатності, на 

допомогу, консультації, послуги з працевлаштування та інші види 

обслуговування»; 

— особи з інвалідністю мають право на організацію дозвілля в 

умовах неформальної освіти [234]. 

У ході наукового пошуку установлено, що до системи організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в неформальній 

освіті КНР входять благодійні та громадські організації. Розглянемо 

більш докладно деякі з них.  

«Всекитайське товариство осіб з інвалідністю». Громадська 

організація «Всекитайське товариство осіб з інвалідністю» – це 

громадська база, спрямована на розвиток системи, яка дозволить людям з 

обмеженими можливостями розкрити свій потенціал та повноцінно 

реалізувати себе у суспільстві. Отримати рівні умови для життя. 

Всекитайське товариство осіб з інвалідністю організує благодійну 

діяльність та проводить різні громадські та державні заходи. 

«Благодійний фонд фізичної культури та спорту інвалідів Пекіна» 

Напрямки діяльності фонду: 

● надання регулярної адресної допомоги пекінським спортсменам з 

обмеженнями фізичними можливостями; 

● придбання дорогого професійного спортивного обладнання та 

інвентарю; 

● фінансове забезпечення поїздок на міжнародні змагання; 
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● організація та фінансова підтримка спортивних змагань у Пекіні; 

● пошук та залучення до співпраці комерційних компаній Пекіну; 

● привернення суспільної уваги та популяризація спорту людей з 

особливими потребами. 

Громадська організація «Клуб» 

Напрями діяльності організації: 

● надання допомоги соціального та благодійного характеру дітям, 

сім’ям, літнім людям, інвалідам та іншим соціально вразливим категоріям 

населення, підтримка та надання допомоги державним установам та 

громадським організаціям сфери соціального захисту, охорони здоров’я 

та освіти; 

● підтримка хворих дітей; 

●  проведення різних благодійних акцій та заходів. 

«Китайська асоціація сліпих». Асоціація є некомерційною 

громадською організацією, організованою на добровільних засадах, що 

об’єднує інвалідів по зору, а також громадські організації, підприємства, 

невиробничі структури та приватних осіб, які займаються роботою зі 

сліпими. 

Залежно від фактичних потреб різних категорій інвалідів по зору 

відомі компанії щорічно проводять загальнопровінційні заходи, 

прийняття надання допомоги незаможним сліпим; у рамках Всесвітнього 

дня дитини (1 червня) по всій провінції проходить акція «Допоможи 

сліпій дитині вчитися»; реалізується провінційний план сприяння сліпим 

в отриманні вищої освіти «Золота осінь»; програма обміну між 

провінцією Фуцзянь та Тайванем у рамках соціального захисту людей зі 

слабким зором, а також спільні заходи прийняття Асоціації та Федерації 

сліпих, що проводяться на трьох рівнях: провинційному, муніципальному 

та повітовому (районному). Крім того, організації соціального захисту та 

групи студентів-добровольців з надання допомоги сліпим, в тому числі 

Об’єднана федерація профспілок, Провінційний фонд благополуччя та 
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допомоги інвалідам, компанія «Хунбо Груп», дитячо-юнацька бібліотека 

провінції Фуцзянь, провінційна телевізійна гаряча лінія 777 тощо, 

користуючись можливостями, що надаються традиційними китайськими 

святами та основними святами, присвяченими людям з особливими 

потребами, намагаються налагоджувати та розширювати навчання сліпих 

професійно-технічним навичкам, відвідують нужденних інвалідів і 

надають їм допомогу, відвідують житлові квартали та мікрорайони для 

проведення безкоштовних сеансів масажу, проводять навчання вдома в 

рамках програми «один на один», а також здійснюють інші різноманітні 

культурні та спортивні заходи. 

Починаючи з 2011 року до теперішнього часу в ході роботи з 

соціалізації були зібрані добровільні пожертвування на суму близько 4 

млн юанів, в рамках волонтерської діяльності з надання допомоги сліпим 

було задіяно понад 300 майданчиків, понад 10 тисяч разів було надано 

індивідуальну допомогу нужденним, близько 200 разів організовувалися 

групи з професійно- технічного навчання сліпих, понад 6 тисяч сліпих 

пройшли безкоштовну підготовку. 

Благодійний фонд Han Hong. Діяльність благодійного фонду «Han 

Hong» спрямована на реалізацію медичних та соціальних програм для 

дітей інвалідів, розроблених засновниками фонду. Основою роботи 

фонду є клубна система, де батьки та дорослі люди з обмеженими 

фізичними можливостями виступають волонтерами та громадськими 

діячами, спрямовуючи підсумки своєї праці на допомогу дітям, 

інтернатам, сиротам, літнім та одиноким людям з інвалідністю. 

У ході наукового пошуку з’ясовано, що одним із найбільш 

розвинених і затребуваних напрямів організації неформальної освіти 

дорослих з особливими освітніми потребами в КНР є музичний напрям. 

Навчання музичному мистецтву осіб з особливими освітніми потребами, 

що здійснюється в багатьох країнах, включаючи КНР, говорить про увагу 

до цієї проблеми. Як зазначено вище, важливість розвитку інклюзивного 
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навчання визнане на законодавчому рівні, і цей напрям отримав 

юридичне обґрунтування, відповідно до якого заклади освіти загального 

типу приймають абітурієнтів, які мають особливі освітні потреби. Проте 

значна частина таких дітей та дорослих з особливими освітніми 

потребами, потрапляючи в середовище із загальними умовами навчання, 

не справляються з програмними вимогами та в результаті залишаються за 

бортом навчального процесу.  

Для організації діяльності системи закладів неформальної освіти, 

що акцентують увагу на роботі з дорослими з особливими освітніми 

потребами було розроблено систему моделювання окремих компонентів, 

які потім були об’єднані у педагогічну модель музично-освітнього 

процесу, орієнтованого на інклюзію. 

На цій основі в результаті синтезу окремих компонентів 

інклюзивного процесу надалі стала складатися педагогічна модель 

музично-освітнього процесу в умовах інклюзії, яка реалізується в 

алгоритмі педагогічної технології, що передбачає передбачуваний 

позитивний результат. 

Звернемося до аналізу окремих компонентів інклюзивного процесу, 

позначених у вищевикладених питаннях, і почнемо з оцінки контингенту 

інклюзії. «Відповідно до закону «Про освіту» громадяни Китаю мають 

рівні права доступу до навчання в закладах початкової, середньої та вищої 

освіти» [159, с.37]. Як підказує досвід КНР, до «професійних навчальних 

закладах музичного профілю можуть бути прийняті всі абітурієнти, крім 

тих, що мають серйозні психофізичні відхилення, не сумісні з грою на 

музичному інструменті та трудовою діяльністю в галузі музичного 

мистецтва» [159]. 

У процесі формування умов інклюзії необхідно виявити основні 

параметри контингенту дорослих, обумовлюючі варіативність взаємодії 

окремих компонентів передбачуваного музично-освітнього процесу в 

умовах інклюзії. 
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Навчальний контингент закладу, де здійснюється інклюзивна 

освіта: 

• нормативний контингент – близько 90%; 

• дорослі,  які мають особливі освітні потреби – від 1 до 10%. 

Вимагає особливої організації та індивідуальної диференціації 

музично-освітнього процесу гетерогенний колектив. 

У процесі нашого дослідження ми спостерігали динаміку розвитку 

інклюзивних процесів у початкових, середніх та вищих музичних 

навчальних закладах. 

У сфері наших спостережень виявилося більше 50 дорослих, що 

становлять найбільш характерні випадки особливих освітніх потреб. 

Серед них: особи, які мають порушення опорно-рухової системи, 

зору, порушення слуху; хронічні захворювання внутрішніх 

органів; страждаючі бронхіальною астмою, аутизмом, діабетом, що 

мають логоневроз, епілепсію, діти, що відрізняються девіантною 

поведінкою, а також дорослі-іноземці. 

У сферу наших спостережень інклюзії у закладах неформальноїї 

освіти увійшли ті люди з особливими освітніми потребами, які суттєво 

реалізувалися у музичній галузі. Так, останнім часом нами зафіксовано 

понад 50 студентів, які мають різні види особливих освітніх потреб: 

порушення рухової системи, емоційної сфери, астму, захворювання 

серця, порушення мови, вихованці дитячих будинків і навіть мають 

порушення слуху. Найбільше серед цих студентів виявилося слабозорих і 

незрячих. 

Ці спостереження допомогли нам зробити певні висновки. Так, вже 

при вступі до професійних музичних закладів помітні нерівні стартові 

можливості абітурієнтів. Виявлення осіб категорії з особливими 

освітніми потребами здійснюється за допомогою педагогічної 

діагностики (ПД) [57; 171]. ПД дозволяє уявити потенціал та 

перспективи дорослих здобувачів у музичній професії, тестувати не 
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тільки рівень їхньої обдарованості та підготовленості, а також 

психофізичні особливості та можливі психологічні проблеми. 

Уявлення про майбутніх студентів доповнювалися інформацією з 

місця попереднього навчання абітурієнта від його викладачів, що 

допомагає у процесі складання індивідуального навчального маршруту. 

Важливо відзначити, що саме поняття «педагогічна діагностика» 

трактується по-різному. Одні визначають ПД як «процес визначення 

ступеня розвитку особистісних якостей, труднощів у навчанні, розвитку, 

спілкуванні, освоєнні професії» [51, с. 52], а інші – як практику виявлення 

якості педагогічної діяльності, причин її успіхів чи невдач [96, с. 43]. 

На наш погляд, в інклюзивному процесі ПД необхідно доповнити 

низкою факторів. Ми кваліфікуємо її як процедуру, спрямовану на 

виявлення музичних та психофізичних даних дорослих з особливими 

освітніми потребами, оцінку прийнятності та готовності до навчання у 

музичному освітньому закладі, прогнозування передбачуваних 

результатів та труднощів, а також можливості адаптації, соціалізації 

та подальшої трудової діяльності, що з музичним мистецтвом. 

У процесі нашого дослідження було розглянуто понад 150 випадків 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у 

музичних освітніх закладах початкового, середнього та вищого рівня, а 

також в закладах неформальної освіти. Майже в половині цих випадків 

було налагоджено особисту взаємодію з викладачами з спеціальності, які 

навчають цих вихованців. В результаті було виявлено, що ці дорослі 

мають деякі спільні особливості , але для представників кожної категорії 

характерні свої складнощі, обумовлені їх особливими освітніми 

потребами. Ми розділили їх на групи за характером особливих освітніх 

потреб, а для цього виходили з матеріалів медичних діагнозів, а також 

соціальних документів, довідкових даних, наведених в медичних та 

енциклопедичних джерелах. У кожному разі враховувалися рекомендації 
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з навчально-виховної роботи, які виходили від кваліфікованих 

спеціалістів у відповідних областях медицини.   

Таким чином, диференціація з медичних підстав була доповнена 

аналізом соціально-психологічних особливостей, що створюють 

труднощі в навчанні. Було сформовано вісім основних груп осіб, які 

мають особливі освітні потреби. 

1. Слабозорі або незрячі відносяться до категорії дорослих з 

особливими освітніми потребами, що найчастіше зустрічаються в 

музичних навчальних закладах [159, с.38]. Рівень порушень зору було 

різним: від тих, хто має знижені показники зорового сприйняття за 

збереження залишкового зору, що дозволяє сприймати контури 

предметів, світло і колір, абсолютної (тотальної) сліпоти. Студентів цієї 

категорії характеризує досить високий рівень розвитку просторового (у 

тому числі музичного) слуху, що дозволяє орієнтуватися в побутових 

умовах, наповнених різноманітними предметними та звуковими 

об’єктами. Крім цього, для людей з вадами зору і незрячих людей 

характерним є підвищене тактильно-перцептивне сприйняття 

предметного світу. Ця якість сприяє отриманню найрізноманітніших 

відчуттів пізнанні навколишнього середовища (тепло, холод, фактура 

матеріалу), а також допомагає визначати форму, розміри та пропорції 

предметів (у тому числі координації пальців рук у момент гри на 

музичному інструменті). 

Дорослі, які мають порушення зору, як правило, мають хорошу 

моторико-тактильну і музичну пам’ять, яка дозволяє швидко дізнатися 

музичні твори. Освоєння освітнього і музичного матеріалу 

представниками даної категорії більш успішно здійснюється при 

домінуванні зв’язку слухової та кінестетичної модальностей пізнавальних 

процесів. У той же час їм властива концентрація на власних внутрішніх 

відчуттях і, як наслідок – низька емпатія. 
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Для таких студентів доцільно формувати комплекс спеціальних 

методів та застосування технічних засобів: у ряді випадків потрібне 

додаткове освітлення, в інших – можливість користуватися портативними 

приладами звукозапису завдання, яке вони не можуть законспектувати, і, 

звичайно, - щадні умови організації уроку. В адаптованих програмах для 

студентів цієї категорії має бути передбачено трохи більше часу на 

виконання навчальних завдань, доцільно створювати можливості 

застосування засобів компенсації порушеного зору з допомогою 

оптичних пристроїв, тифлоприладів, рельєфно-графічних посібників, 

укрупнення нотопису, звукозаписних приладів. 

Освітній процес значною мірою може бути орієнтований на рухово-

кінестетичній та слуховій модальностях – виконавчому показі вчителя та 

слуховому аналізі відмінностей у виконанні. 

Звернення до сильних психофізичних сторін дорослих з 

особливими освітніми потребами дозволить підвищити мотивацію та їх 

довіру до власних можливостей та знизити психологічну 

фрустрацію. [197; 204]. 

2. Серед учасників музичних неформальних закладів достатньо 

часто можна зустріти тих, хто має порушення мови, що 

називається логоневроз (в повсякденному житті, ця хвороба називається 

заїканням), який характеризується вербальними труднощами та 

порушеннями плавності мови, причиною яких є короткочасні судоми 

м’язів мовного апарату. [159, с.39]. 

Особи з мовними порушеннями можуть мати функціональні або 

органічні відхилення у збалансованості реакцій центральної нервової 

системи в стані центральної нервової системи [113], часто викликані 

психосоматичними розладами. Деякі з них проявляються 

незбалансованістю у пластиці та порушення координації рухів, у тому 

числі голови та пальців рук, що ускладнює музичне навчання, особливо 
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гру на музичному інструменті [119]. Це захворювання може виявлятися у 

різній формі. 

«У період пубертату у страждаючих заїканням може сформуватися 

стійкий страх вербального спілкування з нав’язливим побоюванням 

мовних невдач логофобія. Психосоматичною реакцією на логофобію стає 

посилення звичного синдрому мовленнєвих труднощів у моменти 

спілкування, який особливо яскраво проявляється у тривожних ситуаціях, 

особливо при розмові з незнайомими людьми або відповідати на усні 

запитання перед класом» [150]. 

Як показує наш практичний досвід, від дорослих здобувачів, що 

страждають цим видом порушення здоров’я, не слід вимагати жвавої 

усної відповіді. Набагато ефективним і більш доцільним буде 

запропонувати йому дати відповідь на поставлене запитання у 

письмовому вигляді. 

Нами наголошується, що заїкаються при спілкуванні з друзями або 

з родичами будинку у звичній для них доброзичливій обстановці здатні 

говорити вільніше. На цій підставі напрошується дуже важливий 

висновок: атмосфера навчального простору в освітній установі має бути 

максимально доброзичливою і зручною. 

Викладачам необхідно мати терпіння і мати достатній рівень 

компетентності, а також володіти технікою пом’якшення цього мовного 

синдрому, застосовуючи: говоріння на розспів, підтримування у своїй 

промові природного рівня активної звукової та мануальної артикуляції, 

застосування пластичної імітації гри на музичному інструменті без звуку. 

Крім цього, важливо ознайомлення зі спеціальною медичною література 

по цій темі [5; 89]. 

3. Бронхіальна астма – тяжке захворювання, що характеризується 

нападами або тимчасовою задухою, зумовленою гіперактивністю роботи 

бронхів. Особи, які мають особливі освітні потреби цієї категорії, 

зазвичай погано переносять задуху, а також відрізняються млявістю, 



83 

нерідко скаржаться на головні болі, запаморочення та нудоту. Під час 

легкого нападу астми може допомогти дихальна гімнастика чи гаряче 

пиття. При роботі з такими людьми важливо провітрювати навчальні 

приміщення, а також дотримуватися режиму чергування навантажень і 

відпочинку [159, C.39]. 

Психологічні особливості дорослих, які страждають бронхіальною 

астмою в аспекті можливостей музичної діяльності, як елемента 

психотерапії та супутньої до цього процесу реабілітації, розглядалися у 

наукових дослідженнях [184].У цих дослідженнях виділено такі явища, як 

затискач і асиметрія плечового поясу, загальна ригідність та знижене 

емоційне тло, олекситимія. А щодо психогенезу – формалізація 

міжособистісних відносин та когнітивно-психологічний дисбаланс. Ці 

науково-методичні передумови є реальним стимулом до 

інтелектуального та методичного вдосконаленню викладача-практика у 

його інклюзивній роботі у сфері музики [183]. 

Доцільно залучати розроблені цими авторами музично-педагогічні 

технології: квазі-диригування та співання фраз з звільняючим видихом, 

що подовжується; роботу з усвідомлення емоційного змісту музики та 

взаємозв’язок із власними переживаннями; стимуляцію емоційно-

творчих проявів для подолання ригідності сприйняття та самосприйняття 

[Там само]. 

4. Порушення серцевої діяльності. Викладачам важливо мати 

спільні медичні уявлення про симптоми порушень у роботі серця та 

алгоритм дій, необхідних у критичних ситуаціях загострень 

захворювання [49]. Важливо для готовності до організації оперативної 

допомоги мати контакти із медустановами. Для підвищення ефективності 

навчально-освітнього процесу для таких дорослих з особливими 

освітніми потребами важливо створювати психолого-педагогічні умови 

збереження здоров’я та пов’язані активним навчальним процесам 

емоційно-діяльнісної реабілітації. 
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Педагогічні методи навчання таких осіб слід, перш за все, прийняти 

до уваги рекомендації лікуючого (супроводжуючих) лікарів; навчальні 

навантаження повинні мати раціональну систему обережного режиму; 

педагогічну роботу необхідно поєднувати із спостереженнями, 

заснованими як на візуальних проявах хвороби підопічних, так і на 

інформації одержуваної особистої розмові, супутньої навчальним 

заходам. 

5. Цукровий діабет – це хронічне захворювання, зумовлене 

порушенням вуглеводного обміну. При цукровому діабеті, як правило, 

спостерігаються такі ознаки: надмірна вага та повільність, часті застудні 

захворювання – як наслідок малоактивного способу життя [12]. Практика 

емоційно-насиченої роботи з такими особами може допомогти згладити 

ситуацію. У той же час, важливо забезпечувати доброзичливу атмосферу 

у колективі, де є дорослі цієї категорії, що відрізняються в більшості 

випадків замкненістю і соціальною фрустрацією. 

Соціально-психологічні аспекти та анамнез цього захворювання 

описані у роботі [25]. Важливо знати, що діабет є фактором, який 

негативно відбивається на формуванні особистості та сприяє складанню 

неадаптивних форм поведінки. Педагогічні методи навчання таких осіб 

повинні спиратися на компетенції викладача області загальних уявлень 

про це захворювання. І, перш за все, важливо створювати на уроці 

спокійну доброзичливу атмосферу. Доцільно уникати тривалих фізичних 

та емоційних навантажень та стресових ситуацій.  

6. Дорослі, які мають порушення опорно-рухової системи (ОРС) 

займають особливе місце серед тих, хто навчається в системі інклюзії 

[93; 110]. Більшість осіб цієї категорії не страждають на порушення 

інтелекту, проте для формування адекватних умов потрібно наявність 

спеціальної інфраструктури. Це – підйомники, пандуси, з’їзди на 

тротуарах, технічні засоби пересування (тростини, коляски) та в деяких 

випадках, а також допомога в просуванні таких студентів. Освітній 
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процес та адаптацію осіб, які мають порушення ОРС, важливо спрямувати 

на включення їх у коло однолітків нормативного контингенту та 

комунікацію у соціальне середовище [52]. Одним із додаткових способів 

взаємодії зі студентами цієї категорії можуть стати онлайн-уроки 

(дистанційні), за допомогою інтернет-комунікації. 

Приклади педагогічних методів навчання осіб даної категорії 

процесі інклюзії музичної освіти представлені у публікаціях 

[144; 145; 146], чий досвід ми можемо врахувати при складанні 

індивідуальних планів для таких дорослих з особливими освітніми 

потребами. Певну допомогу з питанням, пов’язаним з м’язовою 

діяльністю студентів, які страждають порушеннями ОРС, можна 

отримати на роботах [18], [149; 150], [91; 92] та ін. 

7. Вихованці дитбудинку та вихідці з неблагополучної соціальної 

ситуації зазвичай характеризуються девіантною поведінкою. 

Вони можуть мати соціально-психологічні комплекси та 

порушення емоційної сфери, що обумовлено попереднім перебуванням у 

неадекватного домашнього середовища. Це ускладнює процес їх 

адаптації до навколишнього середовища і соціуму [151]. 

Педагогічні методи роботи з цим контингентом вишиковуються в 

руслі максимальної чуйності та терпіння викладача. Важливо пам’ятати, 

що психіка цих осіб в певній мірі травмованої відсутністю традиційних 

умов життя суспільства. Ефективно організована музика з anyatiya 

проводиться в спокійній дружній атмосфері, що підвищують їх 

самооцінку [211; 212]. Психолого-педагогічний вплив на когнітивну 

сферу цих студентів може здійснюватися комплексно: перш за все – 

створення доброзичливої, довірчої, але водночас збалансованої та 

вимогливої атмосфери; у той же час активне залучення їх до культурно-

суспільного життя. Велике значення мають методи навчальної роботи, що 

сприяють вихованню у них почуття впевненості, самодостатності та 

внутрішньої гідності. Це створює умови для їх адаптації та соціалізації. 
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8. Певні труднощі постають і з іншими станами, часто 

характеризується недостатнім знанням мови, на якому ведеться освітній 

процес та поряд інших соціально-ментальних причин. Так, наприклад, в 

освітніх закладах КНР не існує єдиних підручників з історії музики. 

Викладач самостійно вибудовує заняття з цієї дисципліни [162]. 

Педагогічні методи та технології освітньої роботи з іноземцями 

вибудовуються індивідуально в залежності від їх здатності до активного 

входження в середовище (групи, класу, освітнього закладу) та вмінню 

налагоджувати взаємодію з іншими особами. Одним із найважливіших 

факторів є оперативне освоєння мовою. З цієї причини в деяких освітніх 

закладах для іноземців існує підготовчий курс, присвячений освоєнню 

мови та соціальної адаптації. 

Умови пристосування іноземців до музично-освітнього процесу 

сьогодні практично не вивчені та важливо колегіально вирішувати багато 

завдань, що виникають у процесі їх навчання, адаптації до середовища 

викладачів та студентів освітніх закладів музичного профілю, де 

організовано інклюзивний прийом іноземних громадян. 

Кожен випадок інклюзивної освіти припускає індивідуалізацію 

освітнього маршруту, який визначається характером наявних у дорослого 

учня особливостей освітніх потреб. Успішна реалізація навчання, 

виховання, професійної підготовки та соціалізації дорослого, який має 

особливі освітні потреби у загальне середовище навчального колективу, 

передбачає створення особливого сприятливого мікроклімату, особливих 

інклюзивних педагогічних умов, що враховують його психофізичні та 

соціальні особливості. 

У методичній літературі поняття «педагогічні умови» (ПУ) 

представляється як багатоаспектний компонент. Так, це насамперед 

результат «відбору, конструювання та застосування елементів, методів та 

організаційних форм» [123], або як «передумови, обставини та правила, 

що забезпечують ефективність педагогічного процесу» [153]. На думку 
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інших вчених, ПУ припускають пошук шляхів та засобів змісту 

освітнього процесу [153]. 

Однак у цих роботах розглядаються педагогічні умови, 

загальноосвітні, яка не можуть повністю задовольнити потреби в інклюзії 

осіб з обмеженими освітніми потребами, які потребують пильної 

індивідуальності в підході , що визначається наявними у них 

психофізичними та соціальними проблемами. 

Контингент дорослих, що відповідає інклюзивним параметрам, 

програє. А спроби формально екстраполювати в інклюзивний процес ПУ, 

що застосовуються в загальній або корекційній освітній системі. 

Таким чином, ПУ в інклюзивній музичній освіті являють 

собою особливу систему підходів, у якій базові принципи, що 

реалізуються як у системі загальної, так і корекційної освіти, у певному 

сенсі синтезуються та переглядаються з врахуванням особливостей 

освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами. 

На наш погляд, ПУ в інклюзії – це методологічно обґрунтований 

комплекс спеціально створюваних у рамках освітнього закладу 

загального типу взаємопов’язаних в одній моделі елементів та 

передумов, що сприяють навчанню, вихованню, соціалізації та 

професійній підготовці осіб, які мають особливими освітніми потребами. 

Ми класифікуємо ПУ на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні ПУ являють собою місце дії, інклюзивне середовище, 

підготовлене для студентів, які мають особливі освітні потреби, які 

навчаються в музичному навчальному закладі загального типу. 

Внутрішні ПУ характеризують сам освітній процес як синтез 

загальнометодичних та профільно-мотивуючих умов, що відповідають 

запитам дорослих з особливими освітніми потребами. 

Як показують наші спостереження, особи, які мають особливі 

освітні потреби, більшою мірою, ніж представники нормативного 

контингенту, можуть бути нетерплячі, примхливі, уразливі, часом 
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пригнічені; вони нерідко відчувають стан когнітивного дисонансу, що 

виражається в неадекватній самооцінці та неправильної оцінки 

навколишнього середовища; їм властива соціальна та творча 

фрустрація. Тому ПУ для кожного з дорослих категорії з особливими 

освітніми потребами мають бути індивідуалізовані: інклюзивний процес 

«не означає однакового поводження з усіма, а передбачає індивідуальні 

форми підтримки відповідно до особливих потреб дорослих у досить 

великих межах» [144; 146; 147; 153]. Іншими словами, для таких дорослих 

повинні створюватися спеціальні ПУ, що передбачають максимально 

комфортне включення їх до навчально-освітнього процесу. 

Формування ПУ, що сприяють досягненню стійких результатів 

інклюзивної діяльності, що спирається на базові передумови 

підготовленості педагогічного персоналу до роботи в умовах інклюзії. 

Серед цих передумов та підстав важливо відзначити наступні якості, які 

нададуть можливість викладачеві працювати з складним контингентом 

дорослих: 

• Велике значення для успішності навчального процесу має 

психологічна готовність викладача до роботи із дорослими категорії з 

особливими освітніми потребами. На жаль, спеціальних курсів, які б 

знайомили з особливостями таких дорослих та грамотної взаємодії 

педагогів з своїми підопічними практично немає. Тому важливо вивчати 

спеціальну літературу, і не тільки з психології, а й таку, що дає загальні 

пізнання в медицини, стосовно захворювань людей з особливими 

освітніми потребами. Ми збираємо доступну методичну літературу з 

інклюзивної освіті та проводимо в рамках закладів неформальної освіти 

методичні виступи викладачів, відвідуємо семінари та конференції, 

пов’язані із цим напрямком педагогічної роботи. Видається корисним 

знайомство з успішним досвідом педагогів, які працюють в умовах 

інклюзії та мають позитивні результати. Все це разом допомагає вибрати 

правильний напрям в інклюзивній музичній роботі. 
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• Дуже важливо зіставляти результати педагогічної діяльності, що 

здійснюється при надходженні абітурієнта, кваліфікованого як 

інклюзивний, та інформацію медичних (соціальних) служб, які 

супроводжують кожного дорослого, а також відомості, отримані від 

рідних. За цими даними ми систематично ведемо докладний 

індивідуальний план роботи з дорослими, у якому відбиваються такі 

моменти: динаміка в освоєнні програми зі спеціально-розроблених 

програм; успіхи упродовж річного циклу; розвиток комунікативної 

взаємодії абітурієнта з особливими освітніми потребамиз викладацьким 

та навчальним колективом; зміни соціальної та творчої мотивації 

студента, його психологічний стан та самооцінка. 

• Помітну допомогу в організації інклюзивної роботи надає 

знайомство з методичною літературою [85; 203; 232]. 

Ми вважаємо, що весь комплекс педагогічних умов в інклюзивному 

музично-освітньому процесі можна представляти та оцінювати в трьох 

напрямках: 

1. Музична підготовка, куди включається педагогічна робота з 

творчим дисциплінам і насамперед із спеціальних предметів. 

2. Вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу. 

3. Робота, спрямована на соціалізацію та адаптацію дорослих. 

Залежно від результатів ми періодично концентруємо свою увагу у 

тому напрямі, який розвивається недостатньо та вживаємо заходів щодо 

інтенсифікації відстаючого сегмента освіти. 

Так, якщо у дорослого виникають серйозні проблеми з виконання 

сольного репертуару, ми переглядаємо програмні вимоги, погоджуючи з 

ним бажаний до виконання репертуар та активізуємо сценічну 

практику. Такий підхід у більшості випадків дає хороші результати. 

У разі виникнення проблем із дисциплінами загальноосвітнього 

циклу здійснюється комплексний підхід: викладачам з предметів, 

освоєння яких відмічено відставання, пропонується звернутися на 
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дорослих з особливими освітніми потребами трохи більше уваги. Виховна 

бесіда проводиться і з самим дорослим, що дає певні результати, оскільки 

викладач за спеціальністю для дорослого, як правило, має, максимальний 

авторитет. 

Робота в галузі соціального спрямування має систему і виникає 

потреба налагодження педагогічної взаємодії дорослого з викладачем у 

напрямі розвитку неформальної освіти. 

Крім цього, ми намагаємося: 

• сприяти створенню в закладі неформальної освіти доброзичливої 

та творчої атмосфери, дотримуватися принципів гуманітарного 

відношення та високої ролі «освіти всім» [125; 133; 139]; 

• мотивувати членів закладів неформальної освіти з особливими 

освітніми потребами до творчої та соціальної діяльності, здатної 

компенсувати проблеми психофізичної сфери і дефіцити комунікативних 

навичок, – усвідомлюючи, що одним із ефективних шляхів адаптації та 

соціалізації є творча праця; 

• спиратися на ідеї психологічного та когнітивного розвитку 

особистості з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти. 

 

 

 

 

 

2.2. Технології, форми та методи організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР 

 

Термін «громадянське суспільство» став останніми роками одним з 

найбільш популярних в лексиконі політологів і політиків. Одні бачать у 

ньому панацею від всіх бід глобалізованого світу, інші, навпаки, 
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вважають, що громадянське суспільство саме продукт найтісніших 

світових зв’язків. Якщо додати до цього, що і в теоретичному визначенні 

цього феномену немає єдності, можна уявити, наскільки ефемерну 

субстанцію припускають досліджувати ті, хто береться до її 

вивчення. Проте об’єкт дослідження існує.  

До тих, що стали вже «класичним» суспільствам західного штибу 

наближаються держави Азії, Африки, Латинської Америки та КНР [203]. 

Громадянське суспільство (його елементи) у Китаї має давню 

історію, однак в сучасному розумінні його формування слід зарахувати 

до періоду регулювання та перетворення відносин між державою, ринком 

і громадськістю, під впливом тих кардинальних змін, які почалися в Китаї 

з грудня 1978 року, і прийняття країною політики реформ та відкритості 

зовнішньому світу. З одного боку, тотальне втручання держави в 

економічні та соціальні процеси в умовах мирного розвитку не довело 

своєї універсальності з іншого — і ринок дав приклади некерованих 

катаклізмів та криз. На думку китайських учених, еволюція відносин між 

державою і громадськістю в Китаї в новітній час, тобто починаючи з 1949 

року, пройшла чотири основні стадії. 

Це, перш за все, тотальне інтегрування суспільства з боку держави 

після утворення КНР на основі структур, що складаються з окремих 

одиниць, та за допомогою адміністративної системи. Потім – поява 

індивідуального простору та відродження громадських об’єднань з 

початку переходу до реформи та відкритості і до 1989 року. Потім з 1989 

року і до середини і кінця 1990-х років – подальше розширення 

економічного простору за ініціативи держави та відносне скорочення 

простору соціального. І, нарешті, з середини і кінця 1990-х років і по 

теперішній час – повний розвиток громадянського суспільства, що 

характеризується розвитком плюралізму та інституції туціоналізації 

організацій громадянського суспільства. В принципі, як і скрізь, розвиток 

громадянського суспільства є процес поступового догляду (добровільної 
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або вимушеної) всемогутньої держави з ринкової та багато в чому 

соціальної сфери. І в сучасному Китаї ми бачимо ті ж рушійні причини. 

Однак при всій схожості сценаріїв зародження громадянського 

суспільства в Китаї та в інших країнах, що особливо вже пройшли цей 

шлях, існують і немалі відмінності. Говорячи про специфіку процесу 

формування китайського варіанта громадянського суспільства, Цзя 

Сіцзінь, один із провідних у країні дослідників цієї проблеми, викладач 

Пекінського університету, виділяє такі найбільш характерні, на його 

думку, особливості [157]. 

По-перше, китайське громадянське суспільство виникло в тому 

просторі, який відвела йому держава. 

По-друге, через відсутність інституційних гарантій основних 

повноважень і прав громадянське суспільство мігрує в межах, відкрито чи 

мовчазно допустимих державою. Простір це і ступінь розвитку 

суспільства неперервно змінюються за змінами у діях уряду. 

По-третє, формування китайського громадянського суспільства 

йшло за двома лініям: по лінії тієї соціальної сфери, яка безпосередньо 

відводилася йому державою, і по лінії того соціального простору, що 

утворювалося всередині раніше розвиненої системи ринкової 

економіки. З обох цих ліній, дали початок громадянському суспільству, 

одна йде зверху вниз, а інша – знизу вгору. 

По-четверте, двояка структура державно-соціальних відносин у 

Китаї є модель еволюції кооперативізму. 

Відповідним чином проявляється і роль китайського цивільного 

суспільства у сфері політичної реформи. Воно стимулює і нарощує 

організаційний фундамент соціального самоврядування, сприяє 

поступовому переходу влади від унітарного панування уряду до моделі 

більш плюралістичне управління, нарешті, «вирощує» основи цивільної 

самосвідомості на користь політичної системи демократії. Хоча, за 

визнанням китайських фахівців у цій галузі, ряд структурних 
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особливостей китайського громадянського суспільства визначають його 

слабкість, нестабільність, інституційну нерозвиненість і незавершеність 

та вельми скромну роль у політичному розвитку країни [43]. Як уже 

зазначалося, у сучасному Китаї формування громадянської політики є 

похідним від процесу роздержавлення, орієнтованого 

ринку. Відбувається зростання самостійності окремих громадян, 

передача відомої частки влади від держави нижчестоящим ланкам 

породжує відносно незалежне та демократичне суспільство. Складові 

його елементи у вигляді класів, груп населення, верств і страт прагнуть 

самотужки реалізовувати корпоративні інтереси, об’єднуючись в 

асоціації, спільноти, спілки. 

Водночас держава, передавши частину своїх функцій суспільству, 

продовжує «тримати під контролем» процес розвитку громадянських 

ініціатив. Це теж одна з характерних рис формування громадянського 

суспільства в КНР. 

Влада буквально культивує створення недержавних організацій 

(НДО), щоб за допомогою НДО залучати для роботи в них людей, які не 

знайшли себе в офіційних структурах, надати їм шанс участі у реформах 

та управлінні висловлювати свої міркування. 

Початок реформ породило виникнення нових недержавних 

організацій, у тому числі і таких, які набували нових структурних та 

смислових характеристик. Так, з «чистих» проурядових об’єднань вони 

перетворювалися на цілком незалежні, навіть за західними мірками, 

організації. Найбіль яскравий приклад – реалізація проекту «Надія», 

розробленого та впровадженого Фондом розвитку китайської молоді 

(підтримуваного державою і на базі китайського комсомолу) з метою 

допомогти в отриманні освіти дітям із сільських районів. Значний 

перелом стався наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, коли на 

сцену активного суспільного життя стали виходити «справжні» 

НДО. Однією з ознак їх незалежності від влади та відповідності західним 
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критеріям служить, на думку вельми шанованого та авторитетного 

професора Університету Дж. Хопкінса Л. Саламона, їхній юридичний 

статус – наявність реєстрації в Міністерстві громадської адміністрації. 

Говорячи про китайські недержавні організації, слід особливо 

підкреслити, що їх створення, розвиток та функціонування носить багато 

в чому унікальний характер. Будучи значною мірою «продуктом» 

національних реформ, його державні громадські організації, природно, 

містять у собі багато характерних рис перехідного періоду. Насамперед, 

це досить жорсткий контроль над ними із боку влади. Насамперед це 

стосується їх політичної орієнтації. Така позиція керівництва країни 

дозволяє їй практично повністю контролювати процес інституціоналізації 

цивільних ініциатив. Більше того, масована роз’яснювальна робота, яку 

ведуть партійні органи, призводить до того, що багато нових об’єднань 

надають перевагу співпрацювати з владою, ніж опонувати їй. Мабуть, у 

цьому заключається основна відмінність китайських громадських 

організацій від більшості аналогів в інших країнах. Можна з певною 

часткою впевненості припускати, що у керівництва Китаю поки що немає 

однозначної оцінки щодо національних недержавних організацій та їх 

практичної діяльності. Воно сподівається, що зі зростанням соціальних 

проблем (безробіття, «старіння» населення, зростання непрацездатних 

членів суспільства, сільська міграція) НДО зможуть зіграти більш 

активну роль при наданні соціальної допомоги та у поліпшенні 

благополуччя населення. 

Важлива особливість недержавних організацій у Китаї полягає в 

тому, що партійні та державні органи здійснюють суворий контроль 

оборотних засобів та засновують партійні осередки у структурі НДО. На 

сьогодні НДО різних типів мають загалом три джерела фінансування: 

перший – повне урядове; другий – урядове та самозабезпечення в рівних 

частках (сільські об’єднання та кооперативи, професійні спілки та ін.); 

третій – повністю самостійне фінансування (цивільні школи, державні 
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госпіталі, служби соціальної допомоги, центри послуг цивільних общин, 

центри професійного навчання, громадські дослідницькі інститути, 

публічні бібліотеки, різноманітні спортивні товариства, земляцькі 

корпорації, ділові асоціації, різноманітні благодійні фонди, спілки 

вчених, дослідників, адвокатів, товариства дружби та ін.) [147]. 

За такої системи управління більшість недержавних організацій 

підпорядковується керівництву партійних та урядових органів, 

зберігаючи відносну самостійність. Крім підпорядкування та 

самостійності, важливою формою взаємодії між НДО та державними 

органами є прагнення перших впливати на партійну та урядову політику, 

іншими словами, на партію та уряд для коригування діючого курсу або 

вироблення нового курсу в галузі тактичних рішень. Крім того, все 

більше НДО, особливо тих, що об’єднали представників інтелігенції, 

прагнуть впливати на стратегічний курс партії та уряду, на характер 

політичних та економічних реформ, зовнішньополітичних 

відносин. Прикладом можуть бути такі недержавні організації як Інститут 

економіки Тяньцзе (Unirule Institute of Economic Research), суспільство 

«Друзі природи» (Друзі природи), книгарня «Санвей» (Книгарня Санвей) 

та ін. [145]. 

Необхідно відзначити такі особливості китайських недержавних 

організацій: 

• вони створені урядом або приймають урядове керівництво; 

• знаходяться на стадії становлення: самостійність, добровільність, 

незалежність від уряду у процесі формування; 

• більшість недержавних організацій зародилася лише у 1980-х 

роках і перебуває у процесі зміни та розвитку; 

• розвиваються нерівномірно, велика різниця в статусі та ступені 

громадського, економічного, політичного впливу між різними НДО; 

• стикаються з проблемою надмірної залежності від партійних і 

управлінських органів влади; 
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• істотна відмінність між декларованими та фактичними функціями 

багатьох недержавних організацій; 

• чинні правила реєстрації НДО вимагають наявності в цих органах 

дворівневої системи управління: держустанова-поручитель також має 

здійснювати повсякденний контроль та оцінку діяльності свого 

«дочірнього» НДО; 

• реєстрація НДО ставиться у тісну залежність від органів влади, 

що, з одного боку, значно полегшує державний контроль та управління 

діяльністю НДО, а з іншого - стримує розвиток недержавного сектору 

Китаю; 

• зберігається нелегальна діяльність деяких НДО в обхід існуючих 

правил; 

• правова система, що регламентує функціонування НДО, що 

відстає від об’єктивних вимог сучасної обстановки [146]. 

Говорячи про паростки демократії та громадянського суспільства в 

КНР, не можна обійти увагою одне із сучасних ЗМІ — інтернет, що 

дозволяє громадянам неформально ставити перед владою та суспільством 

такі питання, які в іншому форматі просто неможливо було б 

озвучити. Можливості Вейбо та інших соціальних мереж можуть бути 

використані, наприклад, для боротьби зі зловживанням владою, 

корупцією та порушеннями прав громадян [47]. 

Інтернет сприяв активізації діяльності вже існуючих громадських 

організацій, одночасно породжуючи нові форми об’єднання громадян  - 

віртуальні спільноти. Ряд законів КНР регулюють діяльність вітчизняних 

та зарубіжних провайдерів на внутрішньому ринку медіа-послуг, 

запроваджено систему цензури всієї розміщеної мережі 

інформації [153]. При цьому у матеріалах вісімнадцятого з’їзду КПК як 

приклад демократизації партійного життя було названо широке 

використання Інтернету під час підготовки до з’їзду. У журналі «Сюесі 

шибао» (друкований орган Центральної партшколи КПК) пишуть, що 
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влада не встигає за швидкою трансформацією суспільства, яка 

відбувається завдяки бурхливому економічному розвитку та поширенню 

сучасних телекомунікаційних технологій [157; 182]. 

Сучасні західні дослідники досить докладно аналізують усі плюси 

та мінуси системи НLО у Китаї. Їх особливо цікавить погляд на 

проблематику дослідження «зсередини» — зокрема, думки китайських 

учених. З початку 1990-х років у наукових колах КНР розпочалося 

обговорення цієї тематики. 

Одним із результатів дискусії стало визнання в наукових колах 

концепції та факту існування громадянського суспільства як системи 

НДО, що складають основу громадського самоврядування [157; 

181]. Зокрема, вчені КНР відзначають необхідність нової практики 

застосування концепції поділу влади в китайському суспільстві та 

політичній системі, а також важливу роль дорослих з особливими 

освітніми потребами та ознаки зростання громадянської свідомості у 

сучасному Китаї [151]. 

Дослідники підкреслюють, що історія становлення громадянського 

суспільства в Китаї - це процес поступового відходу всемогутньої 

держави зі сфери ринкових та соціальних відносин, поява та розвиток 

такого найважливішого компонента громадянського суспільства, як 

громадянсько-соціальні організації [52]. 

При вивченні проблеми становлення громадянського суспільства, 

«третього сектора» та громадянської культури в КНР китайські 

політологи та соціологи особливо підкреслюють відсутність у китайській 

культурі традицій громадянського суспільства. Але в майбутньому 

політичному розвитку Китаю пробудження у громадян громадянської 

свідомості та вироблення громадянської культури стануть наріжним 

каменем реформи політичної системи та розвитку демократії. 

Відомий китайський вчений Ван Ін докладно розглядає у своїх 

роботах процес «культивування» структур громадянського суспільства в 
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місті. Він відмічає великі можливості та перспективи розвитку 

громадянського суспільства в китайських містах на основі міських 

громадських організацій у мікрорайонах. Саме на такі організації 

китайські експерти покладають великі надії у створенні основ 

демократичного самоврядування. 

Доктор Хе Цзен-ке звернув увагу на те, що в останні роки саме в 

структурі політичного управління КНР відбуваються серйозні зміни. У 

зв’язку з тим, що приватний сектор і НДО стають все більш значущими в 

політичному житті китайського суспільства, держава внесла серйозні 

зміни в цілий ряд основних позицій політичного управління. Наприклад, 

вводиться порядок демократичних альтернативних виборів партійних та 

урядових керівників у провінціях та повітах КНР. Створюються методи 

зворотного зв’язку на різних рівнях управління китайською 

державою. При цьому, однак, особлива увага приділяється підтримці 

загальної політичної стабільності в державі. У тому ж руслі веде 

дослідницьку роботу і Лі Хуей-бінь, який приділяє особливу увагу 

формуванню нової ролі КПК у процесі трансформації політичної системи 

Китаю. Компартія КНР взяла курс на вдосконалення інституту зборів 

народних представників, модернізацію інституту багатопартійного 

співробітництва, заохочення міжпартійної конкуренції на виборах. Крім 

того, КПК приділяє велику увагу власного внутрішньопартійного 

реформування, підвищуючи свою популярність у суспільстві. 

Діяльність громадських організацій Китаю, як і інших країн, 

насамперед, регулюється нормативними документами та 

Конституцією. Відповідно до основого документу Піднебесної жителі 

країни мають право на об’єднання, але цим самим законом встановлено, 

що ці функції управління країни закріплені за КПК. Відповідно, 

громадські організації в Китаї не мають такого впливу на уряд як у Європі 

чи Америці. Вони, швидше за все, виконують роль посередників між 
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правлячою партією та народом, підтримуючи та просуваючи урядові 

накази. 

Далі наводимо витримку з китайського закону про соціальний 

захист людей з особливими потребами, що дає їм право створення 

громадських об’єднань. 

Китайський закон від 25.11.1994 №165 (ред. від 11.12.2015) «Про 

соціальний захист інвалідів у Китайській Народній Республіці» 

Стаття 21. Право інвалідів на створення громадських об’єднань. 

Громадські об’єднання, створені та чинні з метою захисту прав та 

законних інтересів інвалідів, забезпечення ним рівних з іншими 

громадянами можливостей, є форма соціального захисту 

інвалідів. Держава надає зазначеним громадським об’єднанням сприяння 

та допомогу, у тому числі матеріальну, технічну та фінансову. Органи 

місцевого самоврядування мають право надавати підтримку громадським 

об’єднанням інвалідів за рахунок коштів місцевих бюджетів (за винятком 

міжбюджетних трансфертів, наданих  з бюджетів бюджетної системи 

Китаю). 

(У ред. китайських законів від 04.03.1999 № 6, від 06.10.2013 № 34). 

Як одну з характеристик сучасного громадянського суспільства 

Китаю можна навести опис кількох громадських організацій, які 

допомагають людям з особливими потребами. 

«Всекитайське суспільство інвалідів» 

Громадська організація «Всекитайське суспільство інвалідів» - це 

громадська база, спрямована на розвиток системи, яка дозволить людям з 

обмеженими можливостями розкрити свій потенціал та повноцінно 

реалізувати себе у суспільстві. Отримати рівні умови для життя. 

Всекитайське товариство інвалідів організує благодійну діяльність та 

проводить різні громадські та державні заходи. 

«Благодійний фонд фізичної культури та спорту інвалідів 

Пекіна» 
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Напрямки діяльності фонду: 

― надання регулярної адресної допомоги пекінським спортсменам 

з обмеженнями фізичними можливостями; 

― придбання дорогого професійного спортивного обладнання та 

інвентарю; 

― фінансове забезпечення поїздок на міжнародні змагання; 

― організація та фінансова підтримка спортивних змагань у Пекіні; 

― пошук та залучення до співпраці комерційних компаній Пекіну; 

― привернення суспільної уваги та популяризація спорту людей з 

особливими потребами. 

Громадська організація «Клуб» 

Напрямки діяльності організації: 

― надання допомоги соціального та благодійного характеру дітям, 

сім’ям, літнім людям, інвалідам та іншим соціально вразливим категоріям 

населення, підтримка та надання допомоги державним установам та 

громадським організаціям сфери соціального захисту, охорони здоров’я 

та освіти; 

― підтримка хворих дітей; 

― проведення різних благодійних акцій та заходів. 

«Китайська асоціація сліпих» 

Асоціація є некомерційною громадською організацією, 

організованою на добровільних засадах, що об’єднує інвалідів по зору, а 

також громадські організації, підприємства, невиробничі структури та 

приватних осіб, які займаються роботою зі сліпими. 

Залежно від фактичних потреб різних категорій інвалідів по зору 

відомі компанії щорічно проводять загальнопровінційні заходи, 

прийняття надання допомоги незаможним сліпим; у рамках Всесвітнього 

дня дитини (1 червня) по всій провінції проходить акція «Допоможи 

сліпій дитині вчитися»; реалізується провінційний план сприяння сліпим 

в отриманні вищої освіти «Золота осінь»; програма обміну між 



101 

провінцією Фуцзянь та Тайванем у рамках соціального захисту людей зі 

слабким зором, а також спільні заходи прийняття Асоціації та Федерації 

сліпих, що проводяться на трьох рівнях: провинційному, муніципальному 

та повітовому (районному). Крім того, організації соціального захисту та 

групи студентів-добровольців з надання допомоги сліпим, в тому числі 

Об’єднана федерація профспілок, Провінційний фонд благополуччя та 

допомоги інвалідам, компанія «Хунбо Груп», дитячо-юнацька бібліотека 

провінції Фуцзянь, провінційна телевізійна гаряча лінія 777 та ін., 

користуючись можливостями, що надаються традиційними китайськими 

святами та основними святами, присвяченими людям з особливими 

потребами, намагаються налагоджувати та розширювати навчання сліпих 

професійно-технічним навичкам, відвідують нужденних інвалідів і 

надають їм допомогу, відвідують житлові квартали та мікрорайони для 

проведення безкоштовних сеансів масажу, проводять навчання вдома в 

рамках програми «один на один», а також здійснюють інші різноманітні 

культурні та спортивні заходи. 

Починаючи з 2011 року до теперішнього часу в ході роботи з 

соціалізації були зібрані добровільні пожертвування на суму близько 4 

млн юанів, в рамках волонтерської діяльності з надання допомоги сліпим 

було задіяно понад 300 майданчиків, понад 10 тисяч разів було надано 

індивідуальну допомогу нужденним, близько 200 разів організовувалися 

групи з професійно- технічного навчання сліпих, понад 6 тисяч сліпих 

пройшли безкоштовну підготовку. 

Благодійний фонд Han Hong 

Діяльність благодійного фонду «Han Hong» спрямована на 

реалізацію медичних та соціальних програм для дітей інвалідів, 

розроблених засновниками фонду. Основою роботи фонду є клубна 

система, де батьки та дорослі люди з обмеженими фізичними 

можливостями виступають волонтерами та громадськими діячами, 
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спрямовуючи підсумки своєї праці на допомогу дітям, інтернатам, 

сиротам, літнім та одиноким людям з інвалідністю. 

Проаналізувавши зміни, що відбулися в соціальному житті Китаю, 

можна зафіксувати основні риси становлення громадянського 

суспільства: 

• нарощування комплексної потужності КНР, поступове вирішення 

соціальних завдань, зростання добробуту населення та розширення рамок 

середнього класу — основи будь-якого громадянського суспільства, що 

показують закономірності формування громадянського суспільства в 

Китаї, поступове скорочення сфери діяльності партії та держави. 

• організаційне зміцнення цивільних інститутів у КНР відбувається 

при жорсткому контролі партійно-державної еліти. «Гласність по-

горбачовськи» та антидержавна правозахисна діяльність - абсолютно 

неприйнятні форми вираження цивільних інтересів. 

• держава й надалі сприятиме діяльності таких громадських 

інститутів, які, з одного боку, готові взяти на себе частину тягаря в 

реалізації соціальних очікувань населення, а з іншого - забезпечують 

людям підйом вгору на соціальному ліфті, підтримуючи стабільність та 

порядок у суспільстві в цілому. У зв’язку з цим спроби КПК 

врегулювання відносин з недержавними органами видаються не 

кон’юнктурним маневруванням заради зберігання влади та утримання у 

покорі населення, а прагненням знайти свою нішу в нових історичних 

умовах. 

У 1990 році в Китаї був прийнятий «Закон про соціальне 

забезпечення інвалідів». У ньому закріплені гарантії законних інтересів 

та прав інвалідів. В цілях забезпечення цих прав Держрада КНР заснувала 

спеціальний Державний координаційний комітет з роботи з інвалідами, 

до нього входять 33 комісії та міністерства, а також Федерація інвалідів. У 

всіх провінціях, автономних районах, містах центрального 

підпорядкування створено координаційні органи для роботи з інвалідами. 
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Організація діяльності державних соціальних установ для людей з 

особливими освітніми потребами у Пекіні має низку особливостей. Вся 

соціальна допомога даної категорії громадян підпорядковується Комітету 

інвалідів мерії Пекіна. Пекін поділено на 16 адміністративних районів, які 

у свою чергу, залежно від площі, поділяються на проспекти. Кожен 

проспект має державну установу для людей з особливими освітніми 

потребами. 

У вирішенні проблем людей з особливими освітніми потребами 

беруть участь і представники громадських організацій. Їхня діяльність 

перебуває під контролем держави, що є специфічною особливістю 

громадянського суспільства Китаю. Взаємодія державної соціальної 

допомоги та благодійної допомоги громадських організацій необхідна 

для того, щоб найбільш результативно вирішувати проблеми людей з 

особливими освітніми потребами [54]. 

З метою виявити та проаналізувати форми допомоги людям з 

особливими освітніми потребами у державних установах та громадських 

організаціях Пекіна було проведено дослідження. Збір емпіричного 

матеріалу проходив з листопада 2016 року до березня 2017. 

У ході дослідження необхідно було вирішити такі завдання: 

● проаналізувати форми допомоги інвалідам у державних установа 

у районі Шитин міста Пекіна; 

● виявити напрямки діяльності з надання допомоги людям з 

особливими освітніми потребами в громадських організаціях Пекіна; 

● проаналізувати сформованість доступного середовища для людей 

з особливими освітніми потребами в Пекіні (включаючи транспорт, 

заклади культури). 

Використовувалися такі методи дослідження: 

1. Метод включеного спостереження. Для того, щоб проаналізувати 

форми допомоги дорослим з особливими освітніми потребами у 

державних установах у районі Шитин міста Пекіна, здійснено увімкнене 
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спостереження з елементами фотофіксації. У ході відвідування двох 

державних установ Пекіна (установа PING GUOYUAN (Пінг Гоу Юань), 

установа JIN DING (Чінь Дінг)) вівся щоденник спостереження, 

здійснювалася фотофіксація заходів, що проводилися соціальними 

працівниками з людьми з особливими освітніми потребами у момент 

відвідування дослідником установи. 

Спостереження з елементами фотофіксації використовувалося 

також для виявлення характеристик доступності транспорту та 

культурно-дозвілових установ для людей з особливими освітніми 

потребами у Пекіні. 

2. Тематична розмова. З метою аналізу особливостей організації та 

ступеня задоволеності клієнтів при наданні допомоги були проведені дві 

тематичні бесіди з керівниками державних установ району Шитін 

(установа Пінг Гоу Юань; установа Чинь Дінг). Проводилися вони в 

особистих кабінетах, питання та відповіді фіксувалися у формі коротких 

нотаток на паперовому носії. Розмови не носили чітко структурованого 

характеру, зміст запитань визначалося необхідністю отримання 

додаткової інформації до матеріалів спостережень та фотофіксації 

організації роботи установи. 

3. Аналіз документів. Щоб виявити напрямки діяльності з надання 

допомоги людям з особливими освітніми потребами, вивчалися текстові 

та фотоматеріали, розміщені на сайтах громадських організацій та органів 

виконавчої влади Пекіна; характерні форми допомоги та напрямки 

роботи з цією групою клієнтів. 

На першому етапі (20 листопада - 11 грудня 2016) проводився аналіз 

ресурсів інтернету. 

На другому етапі (20 лютого - 6 березня 2017) проводилося 

включене спостереження, експертне інтерв’ю з керівниками та фахівцями 

державних установ району Шитин міста Пекіна, а також фотофіксація 
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доступності для людей з особливими освітніми потребами транспорту та 

культурно-дозвільних установ у Пекіні. 

Характеристики вибірки 

У районі Шитін діють вісім державних установ, які розташовуються 

на восьми проспектах. З-поміж цих установ за принципом інноваційності 

форм допомоги людям з особливими освітніми потребами відібрано 

установи: 

1. Установа Пінг Гоу Юань для інвалідів у районі Шитін. 

2. Установа Чинь Дінга для інвалідів у районі Шитін. 

Для аналізу було обрано сайти НКО та органів виконавчої влади 

Пекіна. Серед них сайти трьох громадських організацій Пекіна: 

● Пекінської федерації інвалідів (http://www.cdpf.org.cn/); 

● Пекінського фонду інвалідів 

(http://www.bfdp.org.cn/jjh/index.html); 

● Асоціації інвалідів району Шитін у Пекіні 

(http://www.guanfang123.com/website/41617.html). 

Критеріями відбору були робота на високому рівні та розмір 

організації (Кількість клієнтів, з якими працюють в організації). 

Також у вибірку увійшли сайти двох органів виконавчої влади 

Пекіна: 

●  Пекінського уряду (http://www.beijing.gov.cn/); 

●  Комітету інвалідів мерії Пекіна (http://www.bdpf.org.cn/). 

В рамках аналізу матеріалів та документів, розміщених на сайтах 

громадських організацій, вивчалися насамперед розділи з актуальними 

новинами. В розділах здійснювався пошук згадок про нововведення у 

законодавстві, звіти та анонси про організовані установою або 

організацією заходи. 

Відповідно до проведеного аналізу матеріалів сайтів основними 

видами допомоги дорослим-інвалідам у громадських організаціях Пекіна 

є захист прав та інтересів людей з особливими освітніми потребами, 
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сприяння у реалізації законно встановлених прав, пільг та переваг в 

отриманні медичної допомоги, освіти, у працевлаштуванні, поліпшенні 

матеріальних, житлових та побутових умов життя; у розвитку творчих 

здібностей, заняттях фізичною культурою та спортом тощо. 

Громадські організації Пекіна слабо використовують можливості 

своїх інтернет-ресурсів під час здійснення соціальної допомоги людям з 

особливими освітніми потребами 

 

 

Таблиця 2.1.  

Види допомоги, що надається дорослим з особливими освітніми 

потребами у громадських організаціях і адміністративні органи 

Пекіна 

Назва 

організації 

Напрямки діяльності Види допомоги 

Пекінська 

федерація 

інвалідів 

Збір та аналіз об’єктивної 

інформації щодо 

екологічної і соціально-

демографічної ситуації в 

Пекіні з метою 

покращення умов життя 

тяжких інвалідів опорно-

рухового апарату та та 

дітей-інвалідів; збір та 

аналіз об’єктивної 

інформації про реальний 

стан справ у Пекіні та у 

світі цілому в сфері 

захисту прав 

інвалідів; розширення 

міжнародних зв’язків 

Комплексна програма з 

соціалізації сімей з 

дитиною-інвалідом; 

трудова, правова та 

соціальна 

підтримка; дозвілля, 

просвітницька та освітня 

діяльність у рамках 

клубів; допомога у 

працевлаштуванні ройстві 

інвалідів; сімейна 

гостинність; тематичні 

зустрічі; організація 

волонтерської діяльності 

Пекінський 

фонд 

інвалідів 

Створення та 

фінансування 

недержавних приватних 

установ, видавництв, 

засобів масової 

інформації у відповідності 

з чинним законодавством 

Забезпечення дітей 

технічними засобами 

реабілітації, розвитку 

заняття з 

дітьми; консультації та 

бесіди з фахівцями в 

«Школі для 
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батьків»; програма 

індивідуальної адресної 

допомоги сім’ям на 

ранньому етапі 

встановлення дитині 

інвалідності 

Пекінський 

уряд 

Надання інвалідам 

правової допомоги, 

судовий захист прав і 

законних інтересів 

інвалідів; сприяння 

інвалідам у їх всебічної 

(соціальної, правової, 

медичної, виробничо-

трудової, професійної, 

творчої, культурної) 

інтеграції у суспільстві 

Правові консультації 

сім’ям дітей-інвалідів із 

синдромом Дауна та 

іншими порушеннями 

інтелекту, захист прав 

дітей-інвалідів в 

адміністративному порядку 

Комітет 

інвалідів 

мерії 

Пекіна 

Сприяння створенню 

робочих місць для 

інвалідів з урахуванням 

їхнього інтелектуального 

потенціалу та фізичних 

можливостей; надання 

допомоги інвалідам 

опорно-рухового апарату 

в отриманні освіти та 

підвищення рівня їх 

кваліфікації фікації. 

Трудове виховання, 

логопедична підтримка, 

психолого-педагогічні та 

ігрові розвиваючі 

технології, спеціальна 

лікувальна фізкультура та 

спортивні заняття, 

консультації для батьків. 

Спільне дозвілля дітей-

інвалідів та їхніх 

батьків; проведення 

ярмарків вакансії для 

інвалідів; консультації з 

питань законодавства, 

навчання, 

працевлаштування, нових 

медичних технологій 

реабілітації інвалідів зі 

слуху. 

Асоціація 

інвалідів 

району 

Січен у 

Пекіні 

Участь у вирішенні 

завдань із забезпечення 

інвалідів рівних з іншими 

громадянами 

можливостей 

Консультативна допомога 

«від батьків до батьів», 

заочні консультації за 

медичними документами, 

соціальна адаптація та 

психологічна реабілітація 

дітей; программа 

«Реабілітація через 

мистецтво»; гуманітарна 
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допомога; створення 

ігрових кімнат для дітей 

при лікарнях; міжнародний 

обмін досвідом у галузі 

соціальної адаптації 

 

Оцінювалося різноманітність наданих державними установами 

форм допомоги людям з особливими освітніми потребами: а саме, 

формування навичок самообслуговування (наприклад, приготування їжі), 

навичок роботи на комп’ютері, розширення комунікативного простору 

людей з особливими освітніми потребами, їх залучення до органіції 

дозвільних заходів (наприклад, свят) у групі. Всі форми допомоги 

фіксувалися у щоденнику. 

Таблиця 2.2  

Матеріали спостереження у державних установах Пекіна Пінг 

Гоу Юань та Чинь Дінг 

Дата 

проведенн

я 

Установ

а 

Заходи, в яких 

взаємодіють 

фахівці та клієнти 

Форми чи напрямки, 

особливості 

20 лютого 

2017 р. 

Установа 

Пінг Гоу 

Юань 

1. Заняття в 

спортивному залі 

 

1. Спортивне заняття 

(футбол) проводилось 

соціальним 

працівником з 

дозвільної діяльності в 

групі було 8 осіб 

21 лютого 

2017 р. 

Установа 

Чинь 

Дінг 

1. Навчання в 

комп’ютерному 

класі. 

2. Навчання 

навичкам 

самообслуговування

. 

3. Організація 

дозвільного заходу в 

групі. 

4. Групова 

консультація 

клієнтів для 

1. Заняття 

проводилося 

спеціалістом з 

комп’ютерної 

грамотності у групі з 7 

чоловік. Комп’ютерни

й клас обладнаний 

технікою, для кожного 

клієнта своє 

індивідуальне робоче 

місце. 

2. Заняття з навчання 

навичок 

самообслуговування 
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виявлення їх 

потреби у допомозі 

проводилося у формі 

майстер-класу. Заняття 

проводив фахівець з 

соціальної роботи для 

групи клієнтів з 10 

людей. Клієнти 

навчалися 

особливостям 

приготування страв у 

домашніх 

умовах. Заняття 

проходило в 

спеціально 

обладнаному 

приміщенні та з 

використанням 

побутових приладів 

3. Дозвільний захід - 

Свято весни, 

обов’язковим 

елементом якого є 

спільна сімейна вечеря 

і традиційні китайські 

страви на столі, а 

також молоко, яйця і 

фрукти - було 

організовано самими 

клієнтами за 

підтримки соціального 

працівника. Свято 

присвячено початку 

весни. У процесі 

заходу люди з 

особливими освітніми 

потребами брали 

участь у приготуванні 

млинців, а потім 

проводилося 

чаювання-бесіда. 

4. Групова 

консультація 

проводилася в 

окремому 

приміщенні. Клієнти 

по черзі вголос 
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говорили про себе, 

обговорювали 

проблеми в 

повсякденному житті в 

міському середовищі 

та сімейному 

колі. Фахівець 

вислуховував і 

проводив спільне 

обговорення з 

поясненням ним 

можливих способів 

вирішення проблемної 

ситуації клієнта 

 

Отже, спостереження показало, що в КНР розроблено та діє 

різноманітний перелік послуг, спрямованих на соціалізацію особистості 

людей з особливими освітніми потребами, соціальну адаптацію до 

середовища. Спостереження в установі Пінг Гоу Юань показало, що для 

дорослих з особливими освітніми потребами у умовах неформальної 

освіти організоване комфортне середовище: вони можуть реалізувати 

потребу в загальному, культурному дозвіллі, грати в настільні та рухливі 

ігри, пройти оздоровчі процедури, наприклад масаж. Розмір групи може 

бути від 10 до 20 осіб, залежно від роду заходу. 

Особливістю соціальної допомоги людям з обмеженими 

можливостями у цих установах є індивідуальні техніки, спрямовані на 

активізацію особистісних ресурсів людини з обмеженими 

можливостями. Результатом їх застосування є повне або часткове 

відновлення здатності такої людини до побутової, загальної та 

професійної діяльності. 

У процесі бесіди з керівниками установ було виявлено, що одна з 

суттєвих проблем, які ускладнюють досягнення позитивних результатів у 

роботі з людьми з обмеженими можливостями, є нестача робочих 

місць. Ще однією проблемою є обмежена кількість місць в установах при 

великій кількості бажаючих відвідувати їх. 
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Аналіз матеріалів, розміщених на сайтах громадських організацій, 

показав, що основні напрями допомоги людям з обмеженими 

можливостями – захист прав та інтересів інвалідів, сприяння у реалізації 

законно встановлених прав, пільг та переваг в отриманні медичної 

допомоги, освіти, у працевлаштуванні, покращення матеріальних, 

житлових та побутових умов життя, у розвитку творчих здібностей, 

заняттях фізичною культурою та спортом. 

Фотоматеріали, отримані під час спостереження наявності 

транспортної системи (метро, міський транспорт, аеропорт) та 

культурних установ (парків, музеїв) Пекіна, підтверджують, що в такому 

великому місті, як Пекін, доступності середовища для людей з 

обмеженими можливостями приділяється велика увага. Це виявляється у 

наявності спеціальних знаків, інформаційних покажчиків напрямку руху, 

входу, виходу, у виділенні смуги руху для інвалідів на тротуарах, в 

установці спеціального обладнання та технічних засобів у місцях 

загального користування, врахуванні потреб людей з обмеженими 

можливостями під час встановлення висоти робочих поверхонь 

(телефонів, інформаційних стійок тощо). В аеропорту створені спеціальні 

мобільні групи працівників для надання допомоги людям з обмеженими 

можливостями. 

На сьогоднішній день допомога людям з обмеженими 

можливостями є невід’ємною складовою соціальної політики Китайської 

Народної Республіки. Держава дбає і виявляє увагу до людей з 

обмеженими можливостями, визнає їх право на соціальне обслуговування 

та трудову діяльність на благо суспільства відповідно до їх 

можливостей. У Китаї існує колективна відповідальність органів влади, 

підприємств, громад та сім’ї перед особою з обмеженнями 

можливостями. Особливістю діяльності державних організацій у галузі 

адаптації людей з обмеженими можливостями є субсидування, яке вони 

отримують від суб’єктів середнього та малого підприємництва. Таким 
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чином, ми повинні говорити про складну соціальну підтримкк людей з 

обмеженими можливостями у Китаї. 

Слід зазначити, що найважливішими законодавчими актами у сфері 

підтримки людей з обмеженими можливостями у Китаї є Закон «Про 

соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів» та Закон 

«Про соціальний захист інвалідів у Китайській Народній Республіці» 

(Додаток Г), що  регламентують права та обов’язки інвалідів, а також 

відповідальність держави, некомерційного сектора та бізнес-

структур. Також, з метою сприяння працевлаштуванню людей з 

обмеженими можливостями та захисту їх права на роботу в Китаї 

прийнято Закон про захист інвалідів та Положення про працевлаштування 

інвалідів. Відповідно до правил про пропорційний устрій людей з 

обмеженими можливостями, кожне підприємство чи установа 

зобов’язана працевлаштовувати певну кількість людей з обмеженими 

можливостями залежно від загальної кількості працівників. Люди з 

обмеженими можливостями у Китаї охоплені різними видами 

страхування, наприклад, у таких випадках, як народження дитини, 

досягнення старості, захворювання, каліцтво, втрата роботи, смерть і так 

далі. 

Основними особливостями організації допомоги інвалідам у КНР 

як продемонструвало дослідження,  є міжвідомчий підхід до вирішення 

проблем людей з обмеженими можливостями. Діяльність громадських 

організацій перебуває під контролем держави, що є особливістю 

громадянського суспільства в Китаї. Вся соціальна підтримка людям з 

обмеженими можливостями підвідомча Комітету інвалідів мерії 

Пекіна. 16 адміністративним районам Пекіна відповідають 133 

проспекти, до кожного з яких належить установа соціального 

обслуговування для людей з обмеженими можливостями. 

Надання соціального обслуговування дорослими з особливими 

освітніми потребами у умовах неформальної освіти у КНР державними 
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установами чітко регламентовано та проводиться за розробленим планом 

з переліком соціальних послуг, спрямованих на соціалізацію особи та 

адаптація у суспільному середовищі. Спостереження у соціальній 

установі Пінг Гоу Юань показало, що слухачам надаються освітні 

(комп’ютерні курси), соціально-побутові (навчання навичкам 

самообслуговування) та соціокультурні послуги (настільні 

ігри). Особливість соціальної допомоги людям з обмеженими 

можливостями у даному закладі полягає у використанні індивідуального 

підходу, спрямованого на активізацію особистісного потенціалу клієнта, 

результатом якого є повне або часткове відновлення здатності людей з 

обмеженими можливостями до суспільної, професійної та побутової 

діяльності. 

В рамках експертного інтерв’ю з керівниками установ було 

виявлено кілька інфраструктурних бар’єрів надання допомоги, один з 

яких нестача робочих місць внаслідок розширених соціальних гарантій 

спеціалістам із соціальної роботи в Китаї спостерігається повне 

заповнення даної вакансії, другий бар’єр – обмеження кількості місць в 

установах при великій кількості бажаючих відвідувати їх. 

Аналіз електронних ресурсів виявив основні напрями соціальної 

допомоги особам з обмеженими можливостями: захист прав та інтересів 

інвалідів, сприяння реалізації законодавчо регламентованих прав, 

надання медичної, психологічної та соціальної допомоги, поліпшення 

умов проживання, організація дозвільної діяльності та сприяння у 

працевлаштуванні. 

Щодо організації «доступного середовища» у КНР, зокрема у 

столиці КНР — Пекіні, можна виявити серйозне вдосконалення та 

оснащення новими технологіями реабілітаційних засобів транспортної 

системи (наземний транспорт, метро, аеропорт) та установ масової 

культури та дозвілля (парків, музеїв). Даний факт підтверджується 

наявністю спеціальних позначень, інформаційних покажчиків руху, 
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виділення спеціальної смуги руху для осіб з обмеженнями по зору, 

встановленням спеціального обладнання та технічних засобів у місцях 

загального користування, облік можливостей інвалідів при оснащенні 

висоти робочих поверхонь (інформаційних стійок, телефонного зв’язку). 

Таким чином, існуюча система соціальної допомоги людям з 

особливими освітніми потребами включає різні суб’єкти реалізації 

(держава, НДО, комерційний сектор, громадськість). Розвиток системи 

соціального обслуговування людей з обмеженими можливостями 

направлено за екстенсивним і інтенсивним типом, проте, зараз, 

виявляється нестача ресурсів (чисельність штату, місць для відвідування) 

для охоплення соціальними послугами постійно зростаючу чисельність 

інвалідів КНР. 

Державні органи влади поступово розвивають систему соціальної 

відповідності, також відбувається перерозподіл інфраструктурного 

навантаження установ державного соціального обслуговування людей з 

обмеженими можливостями на недержавний сектор. В цілому, помітні 

позитивні результати державної політики Китаю щодо розвитку системи 

соціальної допомоги людям з обмеженими можливостями: на 

законодавчому рівні приймаються нові закони, які забезпечують 

дотримання прав інвалідів та прийняття їх як повноцінних членів 

суспільства, на інфраструктурному рівні розвивається система 

«доступного середовища», на громадському рівні — формується 

толерантне ставлення суспільства до проблем інвалідності. 

Пріоритети державної політики у галузі підтримки людей з 

особливими освітніми потребами визначено у низці нормативних 

документів [238; 239; 241]. Як ключові завдання встановлено, що заходи, 

що проводяться органами державної влади у цій галузі, спрямовані на 

забезпечення умов доступності об’єктів та послуг у пріоритетних сферах 

життєдіяльності даних категорій громадян, а також надання якісних 

послуг з метою формування «доступного середовища». Політика держави 
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щодо людей з особливими освітніми потребами має бути орієнтована на 

забезпечення рівних прав та можливостей людей з особливими освітніми 

потребами, основною метою якої є забезпечення всебічної та реальної 

участі людей з особливими освітніми потребами у політичному, 

економічному, соціальному та культурному житті держави та 

суспільства. 

Враховуючи вищесказане, виникає нагальна потреба вивчення 

можливостей використання художньо-творчих технологій, креативних 

методів організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами 

в системі неформальної освіти КНР. Розглянемо поняття, близькі до 

поняття «художньо-творчі технології». Це «художньо-творча діяльність», 

«творчість», «креативність». 

Ґрунтуючись на світовий та суспільний історичний досвід, 

наступність кращих ідей та починань минулого дозволяють точніше 

визначити значимість художньо-творчої діяльності, що являє собою одну 

з форм пізнання та перетворення дійсності. Цю позицію поділяють 

китайські дослідники реабілітаційного потенціалу художньо-мистецької 

діяльності [98; 107; 108]. 

Як зазначає Цзи Ванпін, творчість – процес та результат діяльності, 

що відкриває якісно нове, оригінальне та унікальне, що володіє 

суспільно-історичною та особистісною значимістю. Дослідник 

наголошує, що в основі творчості лежить креативне ставлення людини до 

світу [134]. 

В останні роки у практиці соціальної роботи різних країн усі більш 

активно застосовують такий інноваційний здоров’язберігаючий підхід, як 

терапія мистецтвом. Відповідно до міжнародної класифікації (European 

Consortium for Arts Therapies Education, 1999, 2002, 2005), психотерапія 

мистецтвом представлена чотирма модальностями: арт-терапією 

(терапією за допомогою образотворчого творчості), 

драматерапією (терапією за допомогою сценічної гри), танцювально-
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руховою терапією (терапією за допомогою руху та танцю) та музичною 

терапією (терапією за допомогою звуків та музики). 

На думку Цзя Сяовей, Цзя Сяовей творчість – перетворювальна, 

прогресивна та гуманістична діяльність [135]. 

Будучи продуктом людської діяльності, творчість є таким її видом, 

в якому міститься перетворювальний початок, при цьому головне – у 

процесі творчості можливе подолання стереотипності, штампів, 

тобто. зміна відбувається на основі якісного перетворення [135]. 

Саме заняття арт-терапевтичними методиками – музикою, танцями, 

театром, технічною творчістю, образотворчим мистецтвом – вважає Лі 

Юн, – допомагають людині проявити свої здібності та реалізувати 

потребу у самовираженні у процесі соціокультурної діяльності. Свобода 

вибору, добровільність, самодіяльна активність, нерегламентованість, 

варіативність, демократичний стиль взаємовідносин суб’єктів 

педагогічного процесу є не тільки рисами, властивими їй, а й необхідними 

умовами у розвитку креативності та творчості [146]. 

З поняттям художньо-творчої діяльності тісно пов’язана концепція 

креативності. Термін «креативність» (від англійської "to create" - творити, 

створювати, “creative” – творчий, “the creation” – створення, творіння) був 

у науковому обігу Дж. Гілфордом. 

Креативність розглядається китайським ученими Лян Чуньцзюань , 

Ян Сяопін як загальна здатність до творчості, що характеризує 

особистість у цілому [150]. На наш погляд, наявність потреби у творчості 

(процесі) є основним показником креативності. Саме ступінь 

креативності суб’єкта визначає рівень, інтенсивність, результативність 

творчого процесу, що виникає лише внаслідок сприятливих поєднань 

певних факторів: структури індивідуальності, необхідні умінь та навичок, 

наявності проблемних ситуацій, спеціального оточення (необхідного 

середовища). 
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Одним із суттєвих ресурсів соціальної адаптації та інтеграції людей 

з особливими освітніми потребами є культурно-дозвільна діяльність, що 

володіє здатністю стимулювати процес соціалізації, інкультурації та 

самореалізації особистості. 

Культурно-дозвільна діяльність є певною системою, що з іншими 

сферами людської діяльності. Тим самим їй належить активна роль у 

формуванні суспільної практики. Наслідуючи думки Лян Янь, культурно-

дозвільна діяльність – цілеспрямований процес створення умов для 

мотивованого вибору особистістю предметної 

діяльності; комунікативний процес, визначається її потребами та 

інтересами, що сприяє засвоєнню, збереженню, виробництву, поширенню 

духовних та матеріальних цінностей у сфері дозвілля [151]. Крім того, як 

вважає засновник наукової школи педагогічної культурології Лян Янь, 

культурне дозвілля – галузь соціально-культурної активності, що 

виявляється у сфері вільного часу [151]. 

На наш погляд, при аналізі теоретичних основ художньо-творчих 

технологій при організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами слід розглянути сутність та зміст поняття «соціально-

культурна діяльність», що визначається вченими як інтегративний, 

педагогічно спрямований та соціально затребуваний процес перетворення 

культури та культурних цінностей в об’єкт взаємодії особистості та 

соціальних груп на користь розвитку кожного члена товариства [151].  

Таким чином, соціально-культурна діяльність представляє собою 

одну із складових соціальної роботи з різними групами 

населення. Безумовно, у соціально-культурній діяльності пріоритет 

належить розвиваючим технологіям, пов’язаним із включенням дорослих 

з особливими освітніми потребами у різні види художньої, технічної та 

прикладної творчості. 

Аналіз наукової літератури [142; 208; 216] дозволив нам розробити 

авторське визначення поняття «художньо-творчі технології організації 
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дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР», під якими ми розглядаємо сукупність знань, 

умінь, навичок, способів діяльності спеціаліста соціальної сфери 

засобами художньої творчості у професійному полі соціальної роботи з 

метою актуалізації внутрішніх ресурсів індивіда чи групи.  

В основі художньо-творчих технологій – якісне перетворення особи 

чи групи осіб у процесі спільної художньо-творчої діяльності, що 

забезпечує можливість реалізації прихованого потенціалу людини з 

інвалідністю, а також активізації та її соціальних та творчих ресурсів. 

Отже, художньо-творчі технології соціальної роботи – спеціально 

організована система знання про способи та процедури використання 

соціально-психологічного, педагогічного, аксіологічного потенціалу 

художньої творчості та соціально-культурної діяльності з метою 

позитивного перетворення конкретного соціального об’єкта або ситуації, 

оптимізації життєдіяльності, вирішення конкретної соціальної проблеми, 

за допомогою спланованого алгоритму дій. 

 Художньо-творчі технології організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР – 

система організаційних прийомів та методів впливу засобами художньої 

творчості, культурно-дозвільної діяльності та надання послуг дорослим 

людям з особливими освітніми потребами, які застосовуються з метою 

надання їм допомоги у відновленні (компенсації) порушених або 

втрачених здібностей до діяльності, розвитку їх духовних інтересів, 

потреб та потенційних можливостей, подолання соціальної 

ексклюзивності. 

Зміст художньо-творчих технологій завжди творчий 

формалізовано. У рамках цього дослідження це організація дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами засобами пісенної, 

інструментальної, хореографічної, драматичної, образотворчої, ігрової, 

декоративно-прикладними видами діяльності. Таким чином, форма є 
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способом організації художньо-творчої діяльності, її вираженням 

змісту. Від вибору форм часто залежить результат цієї діяльності, так 

само як і від операцій, образів дій, сукупності прийомів, що 

застосовуються у зв’язку із загальним цілепокладанням перетворення 

свідомості, почуттів, волі учасників. 

Зміст та структура будь-якої діяльності, тим більше, творчої, 

визначаються її метою та відповідними діями. Творчий процес 

складається з наступних етапів: поява задуму, зумовлена потребою у 

творчій діяльності та супроводжується станом натхнення; розробка 

задуму, що полягає у пошуках шляхів його образного вирішення, 

конкретизації окремих фрагментів, епізодів, що обумовлено 

індивідуально-творчими особливостями особи; реалізація задуму – 

найбільш тривалий етап, де потрібні значні вольові зусилля, робота уяві, 

мислення, емоційне напруження; доробка виконання (відшліфування, 

коригування технічних та художніх труднощів [122; 187; 201]. 

До основних функцій художньо-творчих технологій відносяться ті, 

які по суті відображають зміст сучасної соціально-культурної діяльності: 

• соціалізуюча функція, що найбільш повно виявляється в 

педагогічній технології виховання, освіти; 

• творча функція, що реалізується за допомогою технологій 

духовного виробництва, інновації, індивідуальної та групової творчої 

праці; 

• комунікативна функція, характерна головним чином для 

інформаційних та інформаційно-пошукових технологій, технологій 

спілкування. 

Важливим є сформулювати цілий ряд принципів художньо-

мистецьких технологій. 

До загальних засад ми відносимо принцип системного підходу. Він 

передбачає всебічне опрацювання рішень та вживаних дій, оцінка 

можливих наслідків реабілітаційних заходів. 
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Наступним загальним принципом є принцип середовищного 

підходу, він передбачає створення організованого середовища для 

дорослих з особливими освітніми потребами, яка служила б місцем 

відпочинку та спілкування однолітками та цікавими людьми, проведення 

занять та репетицій, особистих спостережень та досліджень, творчих 

зустрічей та екскурсій. Інший принцип – принцип диференційованого 

підходу , вибір шляху та методів інтеграції повинен відповідати потребам, 

можливостям суспільства та конкретним умовам, у яких вони 

здійснюються. 

Часткові принципи художньо-творчих технологій є 

найважливішими вимогами, без яких неможливо здійснення ефективної 

державної політики, спрямованої на соціальну інтеграцію людей з 

особливими освітніми потребами. До них відносяться: 

• принцип державної відповідальності, що передбачає постійну та 

обов’язкову діяльність муніципальних та громадських органів щодо 

створення умов життя та дозвілля; 

• принцип рівних можливостей людей з особливими освітніми 

потребами на користування культурними благами, на творчість, 

самореалізацію та самоствердження; 

• принцип єдності, наступності і динамічності заходів. 

Методи художньо-творчої діяльності, як і форми, завжди пов’язані 

зі змістом та визначаються цілями. Кожен метод представляє собою 

певну систему прийомів. Таким чином, кожен метод – це сукупність 

прийомів, об’єднаних спільністю завдання та єдиним підходом до її 

вирішення. Всі вони досить щільно взаємопов’язані з засобами мистецтва 

та сприяють зримому втіленню змісту. Проте, незважаючи на 

компетентність та майстерність фахівців, зміст не буде інтеріорезований, 

якщо його не освоять учасники. Саме у зв’язку з цим значний сенс 

набуває проблематика способів здійснення змісту чи тенденцій 

впровадження його у чуттєво-інтелектуальну сферу учасників. Тому 
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засоби мистецтва є провідною складовою художньо-творчих технологій, 

за допомогою яких розкрито зміст (ідеї, наукові погляди, події, факти, 

дійсна та художня образність) емоційно впроваджується (література, 

театр, образотворче мистецтво, музика, хореографія та інші: живе та 

друковане слово, сценічну мову, пластику, оформлення; самодіяльна 

творчість – драматичне, музичне, вокальне і інструментальне, 

образотворче, кіно, радіо, телебачення) у свідомість, почуття та волю 

учасників. Засіб, будучи завжди індивідуально та конкретно, як правило, 

застосовується в комплексі з іншими з метою отримання очевидної 

результативності (наприклад, синтез: вокально-хореографічний, 

пластичний, музично-пластичний тощо). 

Продуктивність художньо-творчої діяльності передбачає створення 

особливої, невимушеної дружньої атмосфери, що зближує людей, що 

створює їм оптимістичний настрій. Загальновідомо, що у будь-якої 

людини активно - дієве позитивне ставлення до життя виникає лише у 

атмосфері відкритості, вільного обміну думками, коли він усвідомлює 

соціальну цінність своєї предметної діяльності. Китайські дослідники 

[104; 121] визначили систему умов ефективності використання художньо-

творчих технологій у реабілітаційний процес. Розглянемо їх надалі: 

1. Чітке визначення мети використання художньо-творчі 

технології. 

2. Логічне побудова змісту художньо-творчих технологій за 

рахунок забезпечення взаємозв’язку традиційних та інноваційних методів 

3. Застосування художньо-творчих технологій на основі 

неперервності, наступності та динамічності процесу. 

4. Діагностичне забезпечення організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами засобами художньо-мистецької 

діяльності. 

5. Забезпечення оптимального поєднання методів, засобів, 

організаційних форм художньо-творчої діяльності, релевантних для 
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конкретної ситуації, що передбачають прояв пізнавальної, рефлексивної, 

прогностичної, творчої активності, виступає як основний механізм 

процесу самодопомоги [104; 121]. 

Художньо-творчі технології при організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР 

будуються на плануванні та прогнозуванні діяльності 

учасників; розвитку їх пізнавальної активності; задоволенні інтересу до 

певного виду творчості; створенні умов спілкування; розвитку навичок 

самоврядування; формуванні спеціальних умінь та навичок, особистісних 

контактів. Як зазначає Ван Вейцзе, практична реалізація даної установки 

дозволяє формувати мотиви, інтереси, потреби міжособистісного 

спілкування, духовного взаємозбагачення учасників [196]. 

Призначення художньо-творчої діяльності – сприяти соціальної 

реабілітації дорослих з інвалідністю своїми специфічними 

засобами. Насамперед, включенням їх у самодіяльні колективи з метою 

оволодіння тим чи іншим видом творчості: навчання грі на музичних 

інструментах, освоєння народним промислом, заняття у спортивних 

колективах, участь у ігровій діяльності. 

Таким чином, художньо-творчі технології через вплив на емоційно-

чуттєву сферу дорослих з особливими освітніми потребами в умовах 

неформальної освіти позитивно впливають і процес виховання 

духовності, культури суспільства, розвитку пізнавальних сторін 

особистості, та на здоров’я, подолання негативних установок, тим самим 

забезпечуючи інтеграцію дорослих з особливими освітніми потребами у 

життя суспільства, різноманітність форм їх творчої самореалізації та 

соціальних ролей, можливих напрямів творчого 

саморозвитку. Унікальність художньо-творчих технологій полягає в їх 

багатоцільовому характері. Велику цінність представляють практичні 

вміння та навички, дають можливість молодому інваліду випробувати 

свої сили та здібності у творчій діяльності, наприклад, у підготовці та 
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проведення вистави, музично-драматичної діяльності, малювання, 

ліпленні. Пріоритетним є соціальний ефект художньо-творчих 

технологій, що виражається у розкритті та активізації внутрішніх ресурсів 

клієнта, що дозволить на практиці реалізувати основний принцип 

соціальної роботи – «допомога для самодопомоги». 

В науковій літературі педагогічна взаємодія розглядається «як 

процес спільної творчої діяльності вчителя та дорослих з особливими 

освітніми потребами, що спрямований на розкриття життєвого змісту 

музики, досвіду моральних стосунків, комунікативного досвіду, 

закладеного у ній» [20; 47]. 

Існує безліч схем, що передають умови такої взаємодії. Звернемося 

до порівняльного аналізу пасивних, активних та інтерактивних форм 

взаємодії викладача та дорослих з особливими освітніми потребами. 

Пасивна взаємодія передбачає, що слухачі – це «об’єкт» 

навчання. Відповідно до цього, педагогічне завдання обмежується 

вимогою до студента – засвоїти та відтворити матеріал, який передається 

викладачем, що у ролі джерела знань.  

Слід зазначити, що названа форма взаємодії має певний сенс на 

початковому етапі інклюзивного музичного процесу, коли слухач ще не 

володіє достатньою мірою самостійним мисленням та баченням творчих 

завдань. Така взаємодія доцільна для адаптаційного періоду та дозволяє 

вирішити завдання первинного включення студента у освітній процес. Як 

слушно зазначав Цзян Ячжоу, така форма взаємодії дає змогу визначити 

зону найближчого розвитку особистості: «Те, що дитина сьогодні вміє 

робити в співпраці та під керівництвом, завтра він виконуватиме 

самостійно. У тому, що слухач здатний виконувати самостійно, ми 

бачимо розвиток учорашнього дня. Далі ми переходимо до фази 

розширення сфери роботи, «ми визначаємо розвиток завтрашнього дня» 

[137]. 
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Інакше кажучи, ми переходимо до активних форм взаємодії, що 

відображає перехід із зони «актуального розвитку» до зони «найближчого 

розвитку». В інклюзивному процесі це відповідає переходу від 

адаптаційного періоду до повноцінного навчально-виховного процесу. 

Активна взаємодія передбачає навчальні контакти студентів з 

викладачем та у своєму внутрішньому середовищі.  

Така взаємодія передбачає творчі контакти студента з викладачем 

та внутрішній обмін студентів власним досвідом. Названий тип 

педагогічної взаємодії передбачає суб’єкт-суб’єктні відносини викладача 

та дорослих з особливими освітніми потребами. 

Якщо процес адаптації пройдено успішно, можливий перехід до 

поліморфно-інтерактивної взаємодії . 

Така взаємодія багатокомпонентна. Вона включає в себе, 

зокрема, застосування інноваційних засобів комунікації . Інноваційні 

засоби навчання (Web-сайти, комп’ютерні мережі та мультимедіа) 

припускають використання комплексу пристроїв, де є комп’ютер. 

Комп’ютери можуть бути забезпечені програмами нотного запису 

та твору музики, редагування текстів та інших видів діяльності: 

аналізувати помилки, активувати тренувальні завдання (наприклад, для 

систематизації роботи над гамами та вправами в комп’ютері може бути 

встановлена програма-тренажер, що допомагає довести навичку до 

потрібної якості та темпу). 

Мультимедіа (від лат. multum - багато і medium - осередок) 

дозволяють проводити урок у форматі онлайн (наприклад, за допомогою 

скайпу): 

• вносять додаткові форми емоційних чи мнемонічних зв’язків; 

• створюють умови сприйняття реального часу об’єктів, що 

знаходяться в будь-якій точці Землі: відкриті уроки майстрів музичного 

мистецтва, концерти та конференції зі світових залів тощо; 
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• дозволяють на онлайн-уроці оцінювати виконання завдання, 

вносити уточнення в технологічні елементи, що супроводжують 

музикування, візуально контролювати рівень навантажень на м’язову 

систему студента. 

Досліджуючи власний досвід, ми зробили припущення, що 

успішність інклюзивного навчання багато в чому залежить від умов 

переходу від пасивних до активних, а потім до поліморфно-інтерактивних 

форм взаємодії.  

Наскільки ж ефективним є застосування сучасних форм взаємодії в 

інклюзивному музичному освітньому процесі? Для перевірки цієї точки 

зору нами були проаналізовані фіксовані протягом двох років навчальні 

показники дорослих з особливими освітніми потребами, які мають ООП, 

перших курсів, які при вступі до неформального закладу освіти мали 

приблизно рівні показники підготовленості. Дорослі були поділені на три 

групи, по 10 чоловік. З кожною з цих груп працювали різні викладачі, які, 

відповідно до своїх уявлень, віддавали перевагу одній з трьох моделей 

(пасивні, активні та поліморфно-інтерактивні форми 

взаємодії). Критеріями результатів служили зміни оціночних показників 

зі спеціальних дисциплін та творча активність студентів (участь у 

концертах, конкурсах, підготовка мультимедійних презентацій)  

На підставі результатів встановлено, що застосування поліморфно-

інтерактивних форм взаємодії сприяє максимально високим показникам 

у оволодінні знаннями та ігровими навичками; студенти стають більш 

активними у самостійній творчості. Чим швидше ми перейдемо від 

пасивної до активної, а потім до поліморфно-інтерактивній взаємодії, тим 

успішнішим буде процес навчання та соціалізації . У психології це – 

штучно створювані проблеми та їх подолання. Завдання з наростаючою 

складністю допомагають дорослим з особливими освітніми потребами 

піднятися до нового рівня [138]. 
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Перехід до активізації взаємодії може здійснюватися і за 

допомогою рольової гри. Елементом розвитку цього підходу є тест, якому 

викладач пропонує студенту: Ви мій учитель, а я Ваш слухач! У цій 

ситуації дорослий з особливими освітніми потребами, який прийняв 

умови рольової гри, «змушений» стати ініціативним та самостійним у 

своїх діях. Це розкриває його внутрішні ресурси та сприяє інтенсифікації 

процесу навчання, соціалізації та адаптації. 

Поліморфно-інтерактивна взаємодія – це шлях розвитку ініціативи 

студента, який має ООП, при засвоєнні знань, умінь та навичок у процесі 

руху до професійного становлення особистості, це сучасний підхід до 

освітнього процесу, оснащеного електронними ресурсами. Яку ж роль в 

інтерактивній взаємодії грає сьогодні застосування сучасних засобів 

комунікації? 

Для виявлення затребуваності та ролі в освітньому процесі мульти- 

та інтернет-ресурсів нами було проведено опитування студентів 

основного контингенту та мають ООП. Нами було опитано понад 100 

студентів навчальних закладів музичного профілю. 

Усім було поставлене запитання: «Яку частину необхідної 

інформації Ви отримуєте із зазначених джерел?». 

На підставі цього опитування встановлено: 

1. Інформація та корисні відомості, отримані від викладачів: 

а) для дорослих з особливими освітніми потребами з ООП цей 

показник коливається не більше 25–35%; 

б) студентам основного контингенту – близько 55%. 

2. При користуванні електронними джерелами, мережами 

інтернету: 

а) для студентів із ООП – 30–50% від загального обсягу інформації; 

б) для основного контингенту – близько 15% від загального обсягу 

інформації. 
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Згідно з отриманими даними, інноваційні технічні засоби є 

додатковим джерелом отримання. Найбільше значення засобу 

мультимедіа та електронної комунікації представляють для студентів з 

ООП, які мають порушення зору, опорно-рухового апарату, а також 

іноземних громадян. 

Застосовуючи сучасні засоби комунікації, ми інтенсифікуємо рух 

до знань, навичок та особистісного самовизначення студента, 

концентруючи увагу на дуже важливій для інклюзивної освіти взаємодії, 

що дозволяє студенту максимально знайти можливості для самоосвіти 

через розширення джерел отримання інформації . Використання онлайн-

навчання передбачає багатокомпонентну взаємодію між викладачем та 

студентом, між студентами в групі та за її межами, між студентами та 

електронними засобами, програмними, медійними об’єктами та інтернет-

ресурсами, залученні до цієї взаємодії викладача. Досвід застосування 

сучасних засобів комунікації, що відображає неминучий шлях 

реформування освітнього та комунікативного простору. 

Для організації такого виду педагогічної взаємодії викладачеві 

важливо мати достатнє уявлення: 

• про мережеві ресурси та принципи пошукової роботи в інтернеті; 

• методи запису, обробки та відтворення музичних файлів у 

програмах, пов’язаних із музикою (Encore, Sibelius, Finale та ін.); 

• про умови авторського права, що діє у межах інтернету.  

Комп’ютерні засоби займають вагоме місце у сучасному житті. 

Проте надмірне «занурення» у віртуальний простір може негативно 

позначатися стані студентів, що особливо небезпечно. Важливо 

рекомендувати вихованцям, які мають ООП розумно обмежувати час, 

проведений за комп’ютером, оскільки вони зберігають своє здоров’я. 

Окрім засобів, доцільно і визначити методи організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти в КНР. 
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Методичне оснащення інклюзивного процесу у сфері музичного 

мистецтва представляється нам як двокомпонентний симбіоз: 

• загальнопедагогічні методи музичного навчання; 

• специфічних (інклюзивних) музично-педагогічних методів.  

Загальнопедагогічні методи спрямовані на освоєння музичних 

знань, умінь, технічних навичок, розвиток художнього смаку, 

формування досвіду емоційного сприйняття музики [155]. 

Слід зазначити, що рекомендації цих авторів орієнтовані навчання 

нормативного контингенту в напрямі неформальної освіти. У зв’язку з 

цим серед викладачів, не знайомих з практикою інклюзивного процесу, 

може виникнути думка про те, що методика навчання осіб, які мають 

особливі освітні потреби має бути зовсім іншою, «особливою» і 

«спеціальною», яка не має нічого схожого на загальну педагогіку. Тим не 

менш, як переконливо сказав авторитетний діяч теорії інклюзивного 

навчання Лю Юаньдун «Окрім деяких спеціальних стратегій дорослих з 

особливими освітніми потребами потрібно просто гарне викладання, за 

умови, що воно адаптоване до них когнітивно-емоційними та 

соціальними особливостям» [162]. Нам видається, що ця думка 

переконливо приводить нас до важливості створення для інклюзивної 

роботи моделі навчання дорослих, що представляє симбіоз 

загальнопедагогічних та специфічних методів. 

Важливо відзначити, що загальнопедагогічні методи – це 

насамперед вербальні засоби передачі. Серед них можна виділити: 

• пояснення – послідовний виклад складних питань, законів, понять 

та правил тощо. При цьому ми прагнемо зворотної реакції дорослих з 

особливими освітніми потребами, його «включення» у процес; 

• бесіда – форма обміну інформацією між викладачем та дослими 

учнми. У процесі розмови ми виявляємо уподобання дорослого та його 

інтерес до тих чи інших музичних творів;  
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• розбір – аналіз разом із дорослим будь-якого фрагменту 

музичного твору чи комплексу рухових дій тієї чи іншої руки, 

обумовленого зміною позиції або жестикуляцією, підлеглою пластичною 

виразністю під час музикування. В цьому розборі ми стимулюємо 

студента з ООП до можливості самостійного викладу головної суті 

музичного твору, спонукаючи його до активного розумового процесу. 

Окрім вербальних методів застосовується практична демонстрація 

(показ) – звуковий запис або виконання викладачем аналізованого 

фрагмента або всього музичного твору, що в інклюзивній музичній освіті 

особливо цінно . 

Потім слідує оцінка досягнутого результату, що сприяє визначенню 

вектора подальшої навчальної роботи. 

Таким чином, в інклюзивній музичній освіті загальнопедагогічні 

методи становлять певні базові позиції. 

Але, застосовуючи загальнопедагогічні методи в інклюзивному 

процесі, ми пристосовуємо їх до контингенту дорослих із ООП та 

вносимо певні корективи, які враховують особливості таких дорослих. 

Працюючи з «особливими» дорослими нам доводиться 

видозмінювати організацію заняття. Наприклад, при очевидних 

симптомах втоми або дискомфорту дорослого – знижувати рівень 

навантаження, робити перерву або навіть припиняти урок. Ця 

варіативність реалізується у специфічних методах інклюзивного 

навчання. 

Специфічні методи інклюзивного навчання припускають 

індивідуально орієнтовану, дозовану стимулюючу допомогу в вирішенні 

конкретних навчальних завдань. Ці методи покликані вирішувати 

проблеми, зумовлені особливостями студента, визначеними його 

ООП. Використання специфічних методів передбачає: 



130 

• діяльність, що сприяє вирішенню завдань, спрямованих на 

усунення чи згладжування проблем дорослого з особливими освітніми 

потребами, зумовлених його ООП; 

• соціалізацію та адаптацію дорослого, що опосередковано сприяє 

успішному проходженню навчальної програми. 

Найбільш інтенсивно пошук та формування інклюзивних методів 

відбувається у процесі практичної індивідуальної роботи у класі 

викладачів творчих музичних дисциплін . Індивідуальна форма уроку дає 

максимальні можливості для пошуку диференційованих підходів, які 

враховують особливості інклюзивних студентів. 

Ми пропонуємо ряд специфічних інклюзивних методів, 

використання яких сприяє успішному навчанню. Як же відбувається їх 

застосування в процесі засвоєння матеріалу в інклюзивному музично-

освітньому процесі? Як показав досвід, при вибудовуванні методичної 

моделі важливо намітити план дозування тих чи інших методів у 

загальній структурі навчально-освітньої роботи. На цьому шляху ми 

спираємось на результати педагогічної діяльності, а також застосовуємо, 

в залежності від ситуації, варіативність та готовність своєчасно вносити 

елементи коригування у структуру уроку. Розглянемо специфічні методи 

детальніше. 

1. Особливе місце займає метод індивідуалізованого таймінгу в 

організації проведених навчальних занять, де навантаження чергуються з 

релаксацією: 

а) аналіз ключових моментів репертуару (2-5 хвилин); 

б) 15 хвилин – плавне «входження» у процес музикування, до 

середнього рівня інтенсивності; 

в) перерва кілька хвилин – студент відкладає інструмент та виконує 

вправи з релаксації м’язів зап’ястя, ліктьової, плечової, шийної та 

поперекової областей, або відбувається розмова з викладачем; 
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г) 20 хвилин активного музикування «як на сцені», потім зниження 

інтенсивності занять – перехід до більш повільного темпу та стриманого 

нюансування; на завершення уроку слухач отримує завдання додому. 

Ці перерви можуть робитися при найлегших ознаках стомлення або 

емоційного занепокоєння слухача. 

2. Метод поетапного занурення в інформацію – техніка «чотири 

кроки», що передбачає когнітивно-психологічний підхід та ґрунтується 

на наступних принципах: 

1) створення доброзичливої атмосфери уроку; 

2) мотивація на творчий процес; 

3) варіативність навчального завдання; 

4) принцип «успішності». 

Перший крок. Передбачає створення для дорослого з особливими 

освітніми потребами комфортних умов. Як переконливо зазначають 

Чжоу Бо та Бао Гоцін: «Не можна починати урок, якщо не створено 

атмосфери душевного комфорту. Це важливо не тільки для дорослого з 

особливими освітніми потребами, а й для викладача, який почувається 

справжнім психотерапевтом, звільняючи дитину від негативних емоцій, 

полегшуючи проблеми, що виникли в нього» [133]. Важливо, щоб слухая 

відчував себе максимально захищеним від негативних емоцій. Педагог 

зобов’язаний реагувати на проблеми дорослих, зумовлені їх ООП, та 

кваліфікувати джерела цих проблем. Це може бути: невпевненість, 

пов’язана з недостатньою фізичною рухливістю студента, порушеннями 

зору чи психологічними «зривами», обумовленими невмінням звернутися 

по допомогу. Чуйність у цих питаннях може позитивно вирішити 

ситуацію, що склалася. 

Другий крок. Ми систематично проводимо думку про значення 

музичної творчості, важливості ролі музики для духовного та фізичного 

стану людини та її здоров’я. Це веде до розвитку мотивації у дорослого з 

особливими освітніми потребами до занять: «мотиваційна сфера, є свого 
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роду генератором енергії, справжнім двигуном людської поведінки» 

[118]. 

Третій крок. У процесі вирішення навчальних завдань, які доступні 

за рівнем складності для студента, розвивається його впевненість та 

прагнення до творчого процесу. Якщо запропоноване завдання виявилося 

складним для студента, викладач може відкласти п’єсу та замінити її на 

більш просте. Завдання, які є складними, переходять на наступні етапи 

навчання, позбавляючи студента від психологічної напруги та 

фрустрації. У той же час, у ряді випадків для тренування волі дорослого з 

особливими освітніми потребами доцільно не полегшувати завдання, а 

спробувати рухатися у бік додаткових труднощів, що може спричинити 

сплеск енергії, трансформує позитивні творчі процеси у його свідомості. 

А варіативність у цьому випадку – це шлях до успіху. 

Четвертий крок. Успішне виконання навіть невеликого завдання 

трактуються як перемога. Слухач у результаті набуває імпульсу: «Я 

можу!». У цьому випадку розвивається відчуття самодостатності, що 

слугує елементом соціалізованого ефекту. Коли пізнавальна активність 

слухача виявляється задоволеною достатньою мірою, викладач 

застосовує елементи додаткової стимуляції, засновані на підкреслення 

суспільної та культурної значущості навчання, формування боргу та 

відповідальності, а також створення умов та ситуацій, пов’язаних із 

складнішими завданнями. Рівень доброзичливість і своєчасна похвала 

повинні бути вищими, ніж при роботі з дорослими з особливими 

освітніми потребами нормативного контингенту, тоді моральна 

підтримка викладача стає джерелом позитивних емоцій та стимулом до 

подальшої активної творчої роботи.  

3. Наступний специфічний методичний прийом – пошук 

позитивної домінанти. При навчанні студентів, які мають порушення 

здоров’я, ми, як правило, стикаємося з психологічними проблемами, 

обумовленими їхньою підвищеною концентрацією на власній хворобі. В 
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медицині це явище називається «надцінна ідея».  З погляду психології 

будь-яке хронічне захворювання – постійно чинний фактор, що 

зумовлює фізіологічні та психологічні зміни в організмі. Для подолання 

цього стану можна або позбутися хвороби як причини, або за допомогою 

перенесення уваги на іншу область збудників змінити «домінанту» 

концентрації уваги. Виведення з гнітючого кола відчуттів – питання не 

тільки медичне, а й соціальне. Середовище проживання та діяльність 

індивідууму (будинок, навчання, робота, дозвілля) можуть посилити або 

пом’якшити залежність психіки від хворобливих 

проявів. Цілеспрямоване занурення у творчість ведуть до прийняття нової 

«ролі», нового світовідчуття та є етапом психологічної 

трансформації Відомі випадки, коли, начебто, безнадійно хворі люди, 

перебудовуючи себе на роль людини, яка «не може хворіти» і має жити – 

одужували. Концентрація на творчий процес може грати роль терапії в 

емоційній сфері та області відчуттів, це елемент позитивного впливу на 

внутрішній світ людини, коли «творчість несе нагороду у собі» [200, 

з. 46]. 

Умовно кажучи, якщо я не відчуваю своєї хвороби – я здоровий! 

Таким чином, при постановці творчих завдань ключ до вирішення 

проблеми лежить багато в чому в активній мотивації, здатній розбудити 

імпульс до творчості, уміння керувати собою, звільняти від 

«другорядних» впливів. Як слушно зазначав А. Адлер, без відчуття мети 

діяльність індивіда немає жодного сенсу [4]. 

Зосередженість на музикуванні стає певною мірою терапією, 

будучи відволікаючим фактором від наявних проблем. 

Таким чином, метод «чотири кроки» є не лише складовим 

компонентом музично-освітньої методики, але водночас має когнітивно-

психологічний вплив. 

4. «Акцент на колективне музикування» – передбачає залучення 

дорослих з особливими освітніми потребами до спільного з дорослими з 
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особливими освітніми потребами нормативного контингенту – творчий 

процес. Якщо дорослий бачить навколо себе людей наполегливих і 

впевнених, то й він поступово засвоюватиме такий тип поведінки. 

Колективне музикування вимагає зосередження та слідування 

загальному ритмічному та мелодійному розвитку музики. Чинник 

«колективної відповідальності» грає дуже позитивну роль у плані 

технічного розвитку, а й у психологічному ракурсі, звільняючи від 

«соціального ступору» (фрустрації) та пробуджує бажання відповідати 

загальному рівню. 

Вимоги повинні порівнюватися з можливостями та психологічною 

готовністю конкретного дорослого на даному етапі його музичного 

розвитку. При цьому ми прагнемо підбирати цікавий музичний матеріал, 

що відповідає пристрастям та уподобанням студента. Важливо 

затримувати увагу дорослого, що має ООП, на тих, що його цікавлять 

явищах, щоб пробудити бажання довести до кінця розпочату роботу, 

отримати задоволення у творчому процесі. Це буде стимулом і фактором 

пробудження його самостійності. Таким чином ми вирішуємо не тільки 

музичні завдання, а й сприяємо розвитку соціальних та вольових якостей. 

До форм такої роботи належить гра в концертмейстерському класі, 

оркестрі чи ансамблі найдоступнішого виду: дорослий – педагог. Після 

оволодіння навичками гри в ансамблі та в сольному виконанні дорослого, 

що має ООП, з’являється впевненість, що це допоможе йому 

підготуватися до дипломних випробувань, відповідати дорослим 

нормативного контингенту. У будь-якому випадку важливо вселяти 

дорослому, що він зможе досягти бажаного результату! 

5. Інтерактивні інформаційні технології та методи 

передбачають застосування засобів мультимедіа та інтернет-ресурсів, що 

дозволяють здійснювати онлайн-навчання. Така форма навчальної 

роботи сприяє розширенню меж інклюзії в освітньому процесі, 

синтезуючи загальнопедагогічні та специфічні методи. 
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Отже, організація дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в умовах неформальної освіти – творчий процес. Це кожен раз 

новий – не в усьому схожий на попередній досвід-випадок, що передбачає 

реалізацію вже відомих методів та прийомів та пошук нових рішень, що 

визначаються характером особливих потреб дорослого та власним 

досвідом роботи з дорослими, які мають осоюливі освітні потреби в 

умовах неформальної освіти.  

 

 

2.3. Творче використання прогресивного досвіду організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в закладах 

неформальної освіти України  

 

Аналіз досвіду та проблеми організація дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР 

розглянуто нами на прикладі роботи художньої трупи інвалідів провінції 

Цжецзян (арт-директором якоє є дисертант). Предметом діяльності 

установи є напівстаціонарне соціальне обслуговування громадян, які 

мають групу інвалідності, і сприяння в наданні медичної, психологічної, 

педагогічної, юридичної, соціальної допомоги, що відноситься до 

соціальних послуг (соціальний супровід). 

Основною метою художньої трупи є надання громадянам 

працездатного віку, які мають обмеження життєдіяльності, 

кваліфікованої соціально-реабілітаційної допомоги, спрямованої на їх 

максимально повну та своєчасну соціальну адаптацію, і навіть інтеграцію 

у суспільство.  

Основними завданнями художньої трупи є: 

• здійснення заходів соціального, культурного, педагогічного та 

психологічного характеру, спрямованих на більш повну компенсацію 

обмежень життєдіяльності, викликаних порушеннями здоров’я; 
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• створення сприятливих соціально-психологічних умов щодо 

реабілітаційних заходів; 

• естетичне та моральне виховання людей з особливими освітніми 

потребами, створення умов для розвитку їх творчих здібностей; 

• організація дозвільної діяльності дорослих з обмеженими 

можливостями; 

• включення людини з обмеженими можливостями у соціальне 

життя: працевлаштування, розширення кола спілкування, участь у 

діяльності різних клубів та громадських організацій. 

Цей центр користується великою популярністю серед осіб з 

обмеженими можливостями. 

Одним із структурних підрозділів установи є відділення 

адаптаційного навчання та соціокультурної реабілітації. 

Метою діяльності художньої трупи є надання допомоги у 

соціальній адаптації та реабілітації, вирішенні соціальних проблем 

життєдіяльності та покращення якості життя інвалідів. Основні завдання 

відділення: 

• соціально-культурна реабілітація (навчання вокальному 

мистецтву, навчання грі на етнічних музичних інструментах, навчання 

основам хореографії, навчання методам декоративно-ужиткового 

мистецтва, навчання основ театральної майстерності тощо); 

• соціально-побутова реабілітація (відновлення умінь та навичок 

користування побутовими приладами); 

• соціально-культурна реабілітація (організація та (або) 

відвідування виставок, концертів художньої самодіяльності, свят та 

інших культурних заходів, участь у конкурсах та фестивалях); 

• фізична реабілітація (заняття адаптивною фізкультурою); 

• організація та проведення клубної та гурткової роботи для 

формування та розвитку інтересів одержувачів соціальних послуг. 
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Значна роль у художньої трупи відводиться творчості. Керівництво 

та фахівці центру відносять художньо-творчі технології до інноваційних 

технологій, що актуалізує проблему їхнього аналізу. Розглянемо основні 

напрямки використання художньо-творчих технологій у діяльності 

художньої трупи. 

В трупі успішно працює вокальна студія. Робота студії побудована 

на науковій основі. Використання вокалотерапії засноване на 

вібраційному впливі звуку на основні системи організму: дихальну, 

серцево-судинну, нервову, травну, імунну. В результаті занять у інваліда 

покращується настрій, зміцнюється імунітет, підвищується стійкість до 

стресу, активізуються відновлювальні резерви організму. 

Індивідуальні та групові заняття припускають постановку голоси, 

розвиток індивідуальних вокальних даних, підбір репертуару, участь у 

концертних та конкурсних програмах. Займаючись у вокальній студії, 

людей з особливими освітніми потребами розкривають свій творчий 

потенціал, підвищують самооцінку та розвивають впевненість у своїх 

силах; покращують душевний стан, настрій; освоюють правильне та 

природне дихання, набувають загальномузичного розвитку. У центрі 

проводяться заняття з театротерапії. Заняття у театральній студії 

«Піднебесна» значно змінюють сприйняття людиною самого себе,  

допомагають правильно висловлювати свої емоції та думки, позбавляють 

від фобій та страхів пов’язаних із публічними виступами. Займаються у 

студії беруть участь у заходах Центру, міських та обласних 

фестивалях. Методи драматерапії активно використовуються у студії 

центру. Фахівці художньої трупи на заняттях акцентують свою діяльність 

на наступних чинниках: 

1. Врахування індивідуальності, особливостей характеру учасників 

театральної студії. 

2. Навчання учасників театральної студії ефективних способі та 

методів управління емоціями. 
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3. Проведення вправ з сценічної пластики з урахуванням 

психологічних і фізіологічних особливостей інвалідів, котрі займаються 

в театральній студії. 

4. Вивчення принципів артикуляції, формування дикції у учасників 

студії. 

5. Використання імпровізації, що розвивається в учасників студії 

асоціативне мислення, уява, вміння орієнтуватися в різних ситуаціях. 

Крім того, в центрі створено студію «Художнє слово», на заняттях 

в яких люди з особливими освітніми потребами можуть усунути деякі 

дефекти мови, розвинути пам’ять, логіку та увагу, подолати страх 

публічних виступів, поринути в середу безперервної творчості та 

позитивних думок, емоцій, і навіть розвинути креативне мислення, 

самостійність. У центрі активно розвивається такий напрямок діяльності 

як інклюзивна танцювальна терапія У Студії інклюзивного танцю 

"Тандем" займаються на даний момент 6 танцюристів-візочників та 4 

танцюристи – волонтерів. Колектив «Тандема» є лауреатами 

міжнародних фестивалів та конкурсів. 

Використання інклюзивної танцювальної терапії є інноваційним 

напрямом у системі соціальної реабілітації, коли людям з обмеженими 

можливостями здоров’я надається можливість творчо самореалізуватися, 

що дозволить їм успішно соціально адаптуватися та підвищити якість 

життя. 

Найважливішою умовою для самореалізації людей з особливими 

освітніми потребами є розширення сфери його самостійності, подолання 

їм відокремленості, набуття вміння освоювати та застосовувати без 

безпосередньої сторонньої допомоги знання та навички для вирішення 

повсякденних завдань. 

Схарактеризуємо роботу художньої трупи  

Художня трупа інвалідів Чжецзяна була створена в 1989 році. Це 

вільна аматорська організація. Це приватна неприбуткова організація при 
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Федерації інвалідів Чжецзяна. Керівний персонал належить до 

професійної установи Провінційного центру спеціального мистецтва для 

людей з обмеженими можливостями. Актори складаються з людей з 

вадами зору, слуху, з вадами зору та з вадами розумового розвитку з усіх 

прошарків і верств населення провінції. Для духовного 

самовдосконалення вони використовують спеціальні сценічні мистецтва, 

щоб інтерпретувати надзвичайне життя та закликають за гуманітарність 

суспільства.  

Художня трупа інвалідів Чжецзяна, здобули багато нагород у 

різноманітних культурних виставах, аудиторія охопила мільйони людей. 

Серед них: з червня по жовтень 1999 року, художня трупа провела 4-

місячний тур «На дорозі кохання» з 38 виставами, подорож протяжністю 

понад 4900 кілометрів та аудиторією 38 000 осіб.  

Починаючи з кінця вересня 2005 року, провінційний партійний 

комітет та Генеральна канцелярія губернського уряду видали документ 

про те, щоб Провінційна художня трупа для інвалідів запустила виставку 

в провінції за темою «Художній стиль, підвищення слави культурної 

провінції». Цю виставку відвідали близько 100 000 глядачів. Разом з тим, 

мистецька трупа неодноразово запрошувалася відвідати та виступити в 

Японії, Малайзії, Сінгапурі, Франції та інших країнах, на Тайвані, 

досягла великих успіхів і відома як посланець «любові та дружби». 

Трупою зроблено значний розвиток в організацію дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в умовах неформальної освіти, а її 

внесок став «золотою візитною карткою» Федерації інвалідів Чжецзяна. 

Неперервно й активно популяризують мистецьку трупу, 

дотримуючись первісного сенсу існування та розвитку колективу, аби 

подолати труднощі. інвалідів у художньому виконанні з інноваційною 

керівною ідеологією. 

Мистецька трупа завжди наполягала на створенні програм, які 

підкреслюють особливості людей з обмеженими можливостями. Через 
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фізичні обмеження акторів-інвалідів та акторів-аматорів подолати 

складні технічні вимоги важче, ніж іншим акторам. Тому твори мистецтва 

Художньої трупи інвалідів Чжецзяна створюють більш емоційні та 

надихаючі програми, зменшують складні навички та глибоко 

досліджують умови життя інвалідів у створенні та виконанні художніх 

творів, а також виражають життя людей з обмеженими можливостями. 

духовний світ. Наприклад, танець «Подивимось разом» та драма «Почати 

заново» всі використовують прості художні прийоми, щоб зосередитися 

на зображенні духу самоповаги, впевненості в собі, самозабезпеченості та 

самовдосконалення інвалідів, і по-справжньому показати здатність 

інвалідів рухатися вперед, щоб інтегруватися в суспільство Різні умови 

життя глибоко зворушили глядачів, драма «Червона троянда» яскраво 

представила глядачам невинний, добрий і доброчесний образ сліпої 

дівчини, таким чином наближення життя інвалідів у стосунки з 

аудиторією Поєднання часу та реального життя суспільства не тільки 

надихає та надихає людей, а й спілкується зі здоровими людьми в цілому 

суспільстві, щоб інваліди могли бути однаково інтегровані в наше 

гармонійне суспільство сьогодні. 

Художня трупа завжди наполягає на тому, щоб зосередитися на 

взаємозв'язку між реальністю мистецтва та реальністю життя у творінні, 

прагне до поєднання ідеології та артистизму. Наприклад, при створенні 

танцю «Мелодія весни» художня трупа не ухилялася від того, що інваліди 

мають фізичні вади, але й художньо мудро продумала унікальні твори, які 

найбільше підходять для виконання інвалідами, використала 

Найкрасивіший вид мистецтва для перетворення інвалідів Представлено 

найкрасивіший образ людини. У танці актор-інвалід сидить у інвалідному 

візку як партнер по танцю, а глухоніма дівчина носить гарну довгу 

спідницю як партнерку по танцю. Поряд із жвавим вальсом, інвалідний 

візок має танцювальне обертання та делікатний танець глухонімої 

дівчини. Танцювальні кроки поєднуються, а в міжнародному 
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стандартному танці, який танцює разом, це яскраво свідчить про те, що 

інваліди сповнені юнацької бадьорості та радості від щасливого життя. 

Тому програма художньої трупи не намагається отримати так званий 

«соціальний ефект», перебільшуючи та висвітлюючи фізичні вади 

інвалідів, а художньо-естетично висловити думки та емоції інвалідів, 

тому що глядач не лише для інвалідів. Актори вражені своїм видатним 

художнім талантом, а ще більше вражені самовдосконаленням та 

оптимістичним духом. 

Мистецька трупа завжди наполягала на спробі створити програми, 

які перевершують її власні перешкоди. Наприклад, спроба дозволити 

глухонімим грати на перкусії, виконувати швидкі танці тощо, призвела до 

того, що потенційна художня гра акторів-інвалідів продовжує 

вдосконалюватися, а деякі інноваційні роботи увійшли до лав 

національного високого рівня. художня вистава інвалідів. Наприклад, у 

танцях «Водне село березневе небо», «Групова скульптура», «Блакитна 

кам’яна плита» тощо, особливо в танці «Групова скульптура» , 

використовується група гідних художніх образів, наприклад скульптури , 

з використанням образних способів вираження, в поліфонічна 

мультигрупа Зв'язок і перехід, контраст і переплетення різних динамік і 

форм підкреслюють внутрішнє життя, духовну та емоційну напругу 

людей, яскраво виражають сенс життя. Безсумнівно, для глухих акторів з 

порушенням слуху це лише питання осягнення складності та зміни людей 

Інтеграція внутрішнього ритму та відчуття музики є великою проблемою. 

Проте, поза уявою людей, виконавці спеціальної сценічної трупи 

виконали «Групову скульптуру» на повну та здобули золоту нагороду 

Національного художнього виступу інвалідів. 

Художня трупа інвалідів Чжецзяна досягла визначних досягнень і 

накопичила цінний мистецький практичний досвід у процесі розробки 

понад 20 років. 
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Специфічні переваги групи. Художня група людей з обмеженими 

можливостями Чжецзяна має перевагу в тому, що вона має державну 

освіту, і може отримати додаткову ресурсну підтримку у створенні 

власного бренду. Особливості арт- групи інвалідів , такі як суспільний 

добробут , слабкість та інші характеристики, можуть принести переваги 

маркетингу та просуванню культурного бренду художньої групи 

інвалідів. 

Група споживачів величезна. З неперервним підвищенням 

матеріального рівня життя людей продовжує зростати попит на духовні 

та культурні сфери . Як особливий товар, вистави спеціальних сценічних 

колективів були визнані споживачами за їх унікальний шарм, а також 

збільшується їх частка на ринку. зростаючий. Відповідно до розгортання 

бізнесу Китайської федерації інвалідів 2012 року, а також цілей і вимог 

роботи з інвалідами провінції Чжецзян, рівень участі в громадських 

заходах для інвалідів на 10 процентних пунктів вище, ніж 30,7% відсотка 

участі в заможних моніторинг у 2010 році. 40% або більше є загальною 

метою. Згідно з цим розрахунком, більше друзів-інвалідів виходитиме з 

дому та інтегрується в культурне та спортивне життя, залучаючи більше 

аудиторських груп до розвитку мистецьких колективів інвалідів. Такі 

групи споживачів є стабільними та великими. 

Система управління має незначні витрати. Оскільки члени 

Спеціальної художньої трупи Чжецзяна зазвичай розкидані в різних 

частинах провінції, їх тимчасово відправляють для проведення 

централізованих тренінгів і виступів під час виступів. Заробітна плата 

виплачується їхніми відповідними підрозділами, а гонорар за виступи 

оплачується художньою трупою . У порівнянні з професійними художніми 

трупами така модель управління значно економить витрати. 

До недоліків можна віднести відсутність особливих художніх 

талантів. Художній рівень акторів безпосередньо впливає на якість 

виконання. Для забезпечення високої якості програм художньої трупи 
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необхідно мати високопрофесійних акторів. А професійні виконавці — це 

найсерйозніша проблема, з якою стикається художня трупа інвалідів 

Чжецзяна. На даний момент всі актори художньої трупи – це низові 

актори з усієї області. Більшість акторів не пройшли навчання у 

спеціалізованих художніх вишах , а більшість акторів – службовці, які не 

можуть наполягати на щоденному професійному навчанні. навички різні, 

що серйозно впливає на загальний ефект від виступу. 

Програмна інновація є складною . У підборі художніх тем художня 

трупа інвалідів Чжецзяна завжди дотримувалася головної теми реалізму і 

завжди наголошувала на художньому новаторстві, що відбивається не 

тільки в змісті, а й у формі . Тобто художню творчість потрібно 

поєднувати з особливими прийомами виконання інвалідів . Однак 

творчість часто обмежена фізичними умовами акторів, що ускладнює 

створення програми. 

Дефіцит коштів . Найбільшою проблемою, з якою стикається 

художня трупа людей з обмеженими можливостями Чжецзяна, є 

фінансування. Оскільки виступи художньої трупи перед школами, 

громадами, селами, федераціями інвалідів усіх рівнів є абсолютно 

безкоштовними, фінансової підтримки від вистав неможливо . Наразі 

витрати на діяльність художньої трупи залежать лише від обмеженості 

спеціальних коштів держави, громадських організацій та нерегулярного 

фінансування з боку деяких підприємств , але для того, щоб художня 

трупа продовжувала розвиватися та зростала, є достатні джерела коштів. 

необхідний. 

До перспектив розвитку тупи можна віднести наступне. У міру 

всебічного розвитку соціалістичних культурних заходів з китайською 

специфікою статус і роль культури в економічному і соціальному 

розвитку будуть продовжувати зростати, що відкриє великі можливості 

для розвитку особливих театральних колективів. Разом з тим, з 

безперервним зростанням громадських заходів та безперервним 



144 

формуванням атмосфери допомоги інвалідам, це також відкриває ширші 

перспективи розвитку для розвитку спеціальної сценічної трупи. 

Державна підтримка. 7 січня 2011 року народний уряд провінції 

Чжецзян оприлюднив повідомлення про видачу «Плану розвитку 

індустрії культури провінції Чжецзян (2010-2015)», в якому 

пропонувалося збільшити фінансові інвестиції у реалізацію гарантій: для 

подальшого збільшення внеску державних фінансів на розвиток культури 

Ми будемо прагнути досягти більшої частки культурних інвестицій у 

фіскальних видатках протягом «дванадцятої п'ятирічки», ніж під час 

«одинадцятої п'ятирічки». Розумно інтегрувати кошти фінансової 

підтримки в галузі, пов’язані з індустрією культури, надалі здійснювати 

керівництво та загальний ефект планування фінансових інвестицій, а 

також стимулювати соціальні інвестиції через стратегічні фінансові 

інвестиції в культурну індустрію, сприяти співпраці приватних 

підприємств та покращувати фінансовий капітал ринку. Це забезпечує 

потужну політику та фінансову підтримку для розвитку сценічного 

мистецтва та індустрії культури. 

Для трупи створюються кращі регіональні економічні умови. 

Економіка провінції Чжецзян швидко розвивається, і це одна з провінцій 

з найшвидшим економічним зростанням і найбільш динамічною в країні 

За основними економічними показниками зберігаються лідируючі позиції 

в країні Період інтенсивного зростання. Це створило дуже сприятливі 

умови для створення бренду художньої групи інвалідів провінції 

Чжецзян. 

Але слід зазначити, що ринкова конкуренція стає все більш 

жорсткою. Завдяки енергійному розвитку національної індустрії 

мистецтва та культури професійні та аматорські колективи театрального 

мистецтва відкрили великі можливості, які сприятимуть швидкому 

розвитку. Також, як гриби після весняного дощу, виникли спеціальні 
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сценічні трупи з інших провінцій і міст, що неминуче сформує неминучу 

ринкову конкуренцію. 

Попит на одноразове споживання. З розвитком суспільства та 

подальшим підвищенням рівня життя людей вимоги споживачів до 

сценічного мистецтва та культурної продукції продовжують зростати, а 

також висуваються персоналізовані вимоги до продуктів і послуг. 

Наприклад, «Авалокітешвара» — програма візуального досвіду, і широка 

аудиторія Після насолоди я не буду свідомо дивитися це шоу знову через 

короткий або навіть тривалий час, що еквівалентно одноразовому 

продукту культурного споживання. Тому постійне інноваційне 

вдосконалення творів є завданням, яке стоїть перед мистецькою трупою. 

З історії створення трупи. У 1987 році понад 30 інвалідам, які 

любили мистецтво, були допущені до участі в першому китайському 

фестивалі мистецтв і створили Китайську художню трупу людей з 

обмеженими можливостями. У 2002 році художня трупа з аматорської 

організації перетворилася на професійний художній колектив, 

дотримуючись прагнення до «правди, добра і краси» та людського духу 

«гармонії і дружби», і рухаючись вперед. Сьогодні мистецька трупа 

перетворилася на колектив сценічного мистецтва світового рівня, а 

програма «Тисячі рук» стала всесвітньо відомим культурним брендом. 

Починаючи з 2003 року мистецька трупа часто вирушає в мистецьку 

подорож, щоб показати китайську культуру, у подорож дружби, яка 

закликає до дружби та злагоди, і в подорож цивілізації, щоб сприяти 

людському духу. Під час війни в Іраку він відвідав Туреччину та 

Польщу, щоб закликати до миру; під час Олімпійських ігор в Афінах, як 

єдина китайська мистецька група, він брав участь в Олімпійському 

культурному фестивалі в Греції та виступав на церемонії закриття 

Паралімпійських ігор. 5 липня 2005 року художня трупа виконала 

«Авалокитешвару тисячі рук» у Казахстані для десяти глав держав, які 

взяли участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Товариш 
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Тан Цзясюань передав важливі вказівки Голови Ху: Виступ був дуже 

вдалим. Ви здобули загальну похвалу лідерів країн-учасниць і теплий 

прийом народу Казахстану своїми чудовими вміннями та гарною 

зовнішністю. Ви виграли Батьківщині слава, і ви її заслуговуєте. Для 

посланця культури великої Батьківщини, сподіваюся, що й надалі 

наполегливо працюватиму й досягати ще більших здобутків на дорозі 

мистецтва. 

З моменту свого заснування 25 років тому мистецька трупа 

об’їздила всі гори та річки Батьківщини, відвідала понад 40 країн Азії, 

Європи, Америки, Африки та Океанії, прийняла понад 30 глав держав 

і урядів». Посланець краси і дружби», «посол іміджу 600 мільйонів 

інвалідів у світі», «факел особливого людського мистецтва». На 

першому Голлівудському міжнародному кіно-і телевізійному 

фестивалі телефільм «Прогулянка з мріями», що відображає історію 

художньої трупи, отримав нагороду «Кращий телевізійний 

повнометражний фільм», а сценічний художній фільм «Моя мрія» — « 

Премія за найкращий художній фільм». Художня трупа не лише 

здобула фінансову незалежність, а й заснувала благодійні фонди для 

пожертвувань на громадські підприємства, реалізуючи власні мрії та 

цінності . 

Маркетингова стратегія художньої трупи. Найбільший успіх 

бренду китайської мистецької групи інвалідів полягає у створенні 

розумної маркетингової платформи, використовуючи як платформу 

найбільшу аудиторію, найшвидшу швидкість розповсюдження та 

найконкурентніші засоби масової інформації, наприклад Паралімпійські 

ігри в Афінах 2004 року (міжнародна платформа), гала-концерт 

Весняного фестивалю 2005 року (найбільша вітчизняна телеплатформа), 

закордонні візити та інші масштабні маркетингові платформи для 

демонстрації робіт. Співпраця із ЗМІ є одним із найважливіших факторів 
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успіху просування бренду, а незряча співачка Sunshine також є артистом, 

який вийшов із цих платформ. 

Художня трупа китайських інвалідів керується за механізмом 

ринкової діяльності, а актори оновлюються на постійній основі 

відповідно до механізму конкуренції. У той же час для створення та 

керівництва творами залучається велика кількість першокласних 

художників , щоб підвищити професійний рівень художньої трупи. 

Ідентичність бренду та стратегія іміджу. Китайська художня трупа 

інвалідів використовує танцівницю в інвалідному візку як логотип, а це 

означає, що життя зі зламаними крилами все ще летить, шукаючи 

досконалості мистецтва в незавершеному, даруючи споживачам 

конкретний і яскравий образ, сповнений художньої краси, даруючи людям 

велике відчуття прекрасного. Впливають, надихають, глибоко відчувають 

чарівність особливого мистецтва. 

На основі проведеного аналізу та власного досвіду зроблено аналіз, 

що завданнями заходів в умовах неформальної освіти дорослих з 

особливими освітніми потребами в КНР (на прикладі художньої трупи) є: 

1) забезпечення потреби людей з особливими освітніми потребами 

у масових та групових заняттях; 

2) підвищення в людей з особливими освітніми потребами рівня 

комунікації, розширення соціальних контактів, організація спілкування; 

3) розкриття творчого потенціалу людей з обмеженими 

можливостями здоров’я; 

4) освоєння технік художнього мистецтва; 

5) популяризація традиційних культурних цінностей; 

6) розвиток та закріплення побутових навичок, застосування 

отриманих навичок у різних життєвих ситуаціях. 

Ми рекомендуємо в Україні створювати різні клуби, які  

функціонували б та створювали б сприятливі умови для реалізації 

процесу інтеграції людей з особливими освітніми потребами у 
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суспільство та задоволення їх духовних та культурних потреб в умовах 

неформальної освіти. 

Основним завданнями таких  клубів має бутиь: 

• надання людям з особливими освітніми потребами можливості 

спілкування, обміну інформацією в різних галузях культури, історії, 

мистецтва, освіти (відвідування виставок, екскурсії, інформаційні 

повідомлення про новини світу, культури, політики, здоров’я); 

• навчання активній творчості, роботі в групі, співпраці, вмінню 

включатися у співтворчість (заняття з психологом: арт-терапія, навчання 

релаксації, заняття згуртування колективу); 

• сприяння розвитку творчих здібностей та ініціатив членів клубу. 

На зустрічах клубу мають обговорюватися теми, цікаві учасникам, 

проводитися консультації із соціально-побутових питань, проводитися 

спеціальні вправи, спрямовані на розвиток комунікативних навичок, 

підвищення рівня емоційної стабільності та соціальної адаптації. Слід 

зазначити, що керівник клубу обов’язково має бути  навчений мові жестів. 

В останні десятиліття відбувається розширення уявлення про 

функції художньої творчості в житті індивіда та суспільства, та 

актуалізується соціальне замовлення на використання художньо-творчих 

технологій у вирішенні тих чи інших проблем людини, що знаходиться у 

важкій життєвій ситуації. Людина з особливими освітніми потребами, 

особливо молодого віку, гостро потребує реалізації соціокультурного 

потенціалу, творчої самореалізації, реалізації комунікативних потреб. 

У цій ситуації фахівець із соціальної роботи не може дозволити собі 

обмежитися рамками окремого підходу, техніки, конкретного 

способу. Він об’єктивно потребує використання цілого комплексу 

підходів, технологій, методів через багатогранний характер 

найреальніших проблем молодої людини з особливими освітніми 

потребами. Одним із видів інноваційних технологій соціальної роботи, 

які дозволяють спеціалісту комплексно підходити до вирішення 
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професійних завдань у ситуації надання допомоги є художньо-творчими 

технологіями. У сучасних умовах відбувається активний процес 

інтеграції дорослих з особливими освітніми потребами у систему 

соціальних зв’язків, зростає потенціал соціальної участі цієї категорії 

населення у всіх сферах життя суспільства, у зв’язку з чим використання 

художньо-творчих технологій стає системоутворюючим компонентом 

активізації їх соціокультурного потенціалу, що стає важливим напрямком 

у системі соціальної реабілітації людей з обмеженими 

можливостями. Ступінь залучення до соціально-культурного середовища 

стає ключовою умовою досягнення високого рівня соціалізованості 

людей з особливими освітніми потребами, інтеграції у суспільство. 

Людина, яка має постійний і усвідомлений інтерес до творчості, 

вмінням реалізувати свої творчі можливості, успішно адаптується до умов 

і вимог життя, що змінюються, легше створює свій індивідуальний стиль 

діяльності, більш здатний до самовдосконалення та 

самовиховання. Розширення кордонів та можливостей своєї свідомості у 

творчій діяльності відкриває перед людиною найбільш перспективні 

форми самоствердження та самореалізації, оскільки у процесі творчої 

діяльності основну роль грають не власними силами результати 

діяльності, а становлення внутрішнього світу людини, коли відкривається 

істинний, потребовий сенс його життя та діяльності, що і є результатом 

самореалізації.  

Як зазначалося вище, художньо-творчі методи та технології 

соціальної роботи є результатом осмисленої, історично та культурно 

сформованої інтеграції знань та практичного досвіду у використанні 

психолого-педагогічних засобів впливу на особистість за допомогою 

елементів музики та руху, театру та ігри, образотворчої діяльності. 

Найважливішою умовою для інтеграції людини з особливими 

освітніми потребами є розширення сфери її самостійності, подолання нею 

відокремленості, набуття вміння освоювати та застосовувати без 
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безпосередньої сторонньої допомоги знання та навички для вирішення 

повсякденних завдань. 

Художньо-творчі технології унікальні тим, що дають можливість 

молодому інвалідові досягти життєво важливих цілей. 

Велику цінність становлять також практичні вміння та навички, що 

дають можливість молодій людині з особливими освітніми потребами 

випробувати свої сили та здібності у творчій діяльності в непрофесійній 

та професійній сферах, наприклад, у підготовці та проведенні спектаклю, 

малюванні, ліпленні, розробці та реалізації сценарію, музично-

драматичної діяльності, створення костюма тощо. 

Як встановлено у попередньому пункті, художня творчість дозволяє 

людям з особливими освітніми потребами розширити соціальні контакти, 

випробувати почуття радості, повноти життя та подолання певних 

труднощів. 

Безумовно, люди з особливими освітніми потребами обмежені у 

виборі напрямків творчої діяльності, тому художньо-творчі технології 

мають бути, по-перше, адекватні можливостям дорослих з особливими 

освітніми потребами, по-друге, цікаві їм та оточуючим, по-третє, 

ініціюватися з урахуванням дослідження потреб суб’єктів соціальної 

реабілітації, по-п’яте, визначатись з урахуванням матеріально-технічних 

можливостей центрів соціальної реабілітації інвалідів. 

При розробці художньо-творчих технологій у соціальній 

реабілітації фахівцю необхідно враховувати те, що художньо-творчі 

методи (образотворчі, музично-драматичні, декоративно-прикладні) 

можуть бути основними, «провідними» в технологічному процесі, а 

можуть відігравати і додаткову роль (наприклад, як і відбувається у 

центрі реабілітації інвалідів, художньо-творчі методи вбудовуються у 

загальну систему діяльності спеціалістів, які працюють за програмою 

індивідуальної реабілітації). 
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Таким чином, виникає потреба у перегляді сформованих напрямів 

використання художньо-творчих технологій у соціальної реабілітації 

дорослих з особливими освітніми потребами, що має на увазі не тільки 

пошук інноваційних художньо-творчих технологій, а також оптимізації 

вже реалізованих у центрі. Незаперечний той факт, що використання 

художньо-творчих технологій має відбуватися на постійній основі і на 

основі індивідуального підходу до кожного клієнту центру. 

Аналіз проведеної літератури з проблеми організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти дозволили нам розробити рекомендації щодо вдосконалення цього 

процесу: 

- застосування індивідуального підходу при реалізації художньо-

творчих технологій у соціальній реабілітації дорослих з особливими 

освітніми потребами з урахуванням їх потреб та можливостей; 

- створення організаційної структури (координаційна рада) щодо 

забезпечення ефективної соціальної реабілітації дорослих з особливими 

освітніми потребами засобами художньо-мистецьких технологій; 

- розширення практики обміну досвідом у сфері використання 

художньо-творчих технологій у соціальній реабілітації людей з 

особливими освітніми потребами; 

- зміцнення матеріально-технічної бази центру, збільшення 

фінансування культурно-дозвільних заходів; 

- популяризація результатів використання художньо-творчих 

технологій у соціальній реабілітації дорослих з особливими освітніми 

потребами за допомогою обміну досвідом, проведення спільних 

семінарів, конференцій, круглих столів тощо; 

- забезпечення міжвідомчої взаємодії органів та установ 

соціального захисту, установами культури та ін. організаційної 

наступності; 
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- привернення уваги громадськості до проблем дорослих з 

особливими освітніми потребами. 

Реалізація художньо-творчих технологій у соціальній реабілітації 

дорослих з особливими освітніми потребами повинна здійснюватися за 

наступними пріоритетами: 

- єдності і цінностей концепції незалежного життя; 

- розширення спектра форм проведення занять (індивідуальних, 

групових, сімейних); 

- залучення дорослих з особливими освітніми потребами до 

активного життя міської спільноти з метою їх активізації та 

самореалізації; 

- реалізація соціального та творчого потенціалу дорослих з 

особливими освітніми потребами; 

- надання консультативної допомоги та інформаційного 

забезпечення дорослих з особливими освітніми потребами з усіх питань; 

- діагностика індивідуальних проблем та потреб дорослих з 

особливими освітніми потребами; 

- розвиток добровольчості; 

- розвиток недержавними, некомерційними, громадськими 

організаціями та об’єднаннями, зацікавленими у вирішенні проблем 

дорослих з особливими освітніми потребами. 

Серед критеріїв ефективності використання художньо-творчих 

технологій у соціальній реабілітації дорослих з особливими освітніми 

потребами слід виділити: 

1. Систематичне проведення заходів щодо соціальної реабілітації 

засобами художньо-мистецької діяльності. 

2. Відповідність заходів, що проводяться потребам, можливостям, 

здоров’ю дорослих з особливими освітніми потребами. 

3. Висока кваліфікація, ввічливість, чуйність спеціалістів центру. 
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4. Комфортність умов, у яких проводяться заходи, високий рівень 

їхньої організації. 

5. Задоволеність дорослих з особливими освітніми потребами, що 

проводяться культурно-дозвільними заходами, високий ступінь 

залучення людей з особливими освітніми потребами до роботи студій та 

інших творчих об’єднань центру. 

Можна зробити висновок про те, що: 

- у дорослих з особливими освітніми потребами є гостра потреба у 

розкритті та реалізації творчого потенціалу; 

- висока потреба літніх людей з особливими освітніми потребами у 

творчій самореалізації є передумовою більш тісної співпраці всіх 

зацікавлених служб та закупівельних організацій, тобто мова йде про 

вдосконалення системи соціального партнерства у системі соціальної 

реабілітації дорослих з особливими освітніми потребами засобами 

художньо-творчої діяльності; 

- систематична оцінка потреб дорослих з особливими освітніми 

потребами підвищує результативність проведення реабілітаційних 

заходів шляхом використання художньо-творчих технологій. 

Результатом використання художньо-творчих технологій у 

соціальної реабілітації дорослих з особливими освітніми потребами стане 

якісне перетворення конкретної людини в процесі спільної художньо-

мистецької діяльності. Це буде досягнуто шляхом розкриття прихованого 

соціального, культурного, творчого потенціалу молодої людини з 

особливими освітніми потребами, активізації його особистісних ресурсів 

Вирішення проблем організація дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР засобами 

художньо-творчих технологій має як теоретичне, і практичне значення. 

Сучасне розуміння організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР тісно пов’язане 

із соціальним контекстом.  Художньо-творчі технології, базуючись на 
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принципах мультидисциплінарного підходу, представляють собою 

способи організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами 

в системі неформальної освіти КНР переважно через засоби естетичної 

взаємодії. Активізуючи внутрішні ресурси індивіда та володіючи 

значним потенціалом особистісного розвитку, художньо-творчі 

технології дозволяють формувати гуманістичну, творчу спрямованість 

особистості молодої людини з особливими освітніми потребами. 

На основі проведеного аналізу робіт китайських учених визначено, 

що творчість – процес та результат діяльності, що відкриває якісно нове, 

оригінальне та унікальне, що володіє суспільно-історичною та 

особистісною значимістю. Дослідники наголошують, що в основі 

творчості лежить креативне  відношення людини до світу [170; 183; 212; 

234]. 

Останніми роками у практиці роботи різних країн дедалі більше 

активно застосовується такий інноваційний здоров’язберігаючий підхід, 

як терапія мистецтвом. Відповідно до міжнародної класифікації 

(European Consortium for Arts Therapies Education, 1999, 2002, 2005), 

психотерапія мистецтвом представлена чотирма модальностями: арт-

терапією (терапією за допомогою образотворчої творчості), 

драматерапією (терапією -за допомогою сценічної гри), танцювально-

рухової терапії (терапією за допомогою руху та танцю) та музичною 

терапією (терапією за допомогою звуків і музики). 

На думку вчених [137; 149; 212; 230], творчість – перетворювальна, 

прогресивна та гуманістична діяльність. Будучи продуктом людської 

діяльності, творчість є його видом, в якому міститься перетворювальний 

початок, при цьому головне – в процесі творчості можливе подолання 

стереотипності, штампів, тобто зміна відбувається з урахуванням 

якісного перетворення. 

Змістовно художньо-творчі технології організації дозвілля 

дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної 
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освіти КНР відображають різні види та форми музичної, образотворчої, 

драматичної діяльності. Цей вид технологій застосовується з метою 

якісного перетворення індивіда у процесі спільної художньо-творчої 

діяльності, що забезпечує можливість реалізації внутрішнього потенціалу 

інваліда, активізації та збагачення його соціально-особистісних ресурсів. 

Нами було розроблено авторське визначення поняття «художньо-

творчі технології соціальної роботи», під якими ми розглядаємо 

сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності спеціаліста 

соціальної сфери засобами художньої творчості у професійному полі 

соціальної роботи з метою актуалізації внутрішніх ресурсів індивіда чи 

групи.  

Ми дійшли висновків, що художньо-творчі технології соціальної 

роботи – спеціально організована система знання про засоби та процедури 

використання соціально-психологічного, педагогічного, аксіологічного 

потенціалу художньої творчості та соціально-культурної діяльності з 

метою позитивного перетворення конкретного соціального об’єкта або 

ситуації, оптимізації життєдіяльності, вирішення конкретної соціальної 

проблеми, за допомогою спланованого алгоритму дій. 

Художньо-творчі технології організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР – 

система організаційних прийомів та методів впливу засобами художньої 

творчості, культурно-дозвільної діяльності та надання послуг дорослим з 

особливими освітніми потребами, які застосовуються з метою надання їм 

допомоги у відновленні (компенсації) порушених або втрачених 

здібностей до діяльності, розвитку їх духовних інтересів, потреб та 

потенційних можливостей, подолання соціальної ексклюзивності. 

Внаслідок проведеного аналізу нами встановлено, що в художній 

трупі ведеться цілеспрямована та систематична робота щодо залучення 

людей з особливими освітніми потребами до художньо-творчої 

діяльності, активно використовується реабілітаційний потенціал 
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художньо-творчих технологій, що розробляються культурно-дозвільні 

програми різного рівня. 

Однак у сучасній дійсності потрібен новий підхід до використання 

художньо-творчих технологій у системі соціальної реабілітації дорослих 

з особливими освітніми потребами, заснований на всебічному вивченні 

проблем дорослих з особливими освітніми потребами, які потребують 

створення інституційних основ забезпечення сталого формування 

соціально-культурного середовища для людей з обмеженими 

можливостями, а також підвищення якості послуг у рамках 

удосконалення системи соціальної реабілітації людей з особливими 

освітніми потребами. 

Аналіз теоретичних засад вивчення організації неформальної освіти 

дорослих з особливими освітніми потребами в КНР, дозволило нам 

розробити рекомендації щодо вдосконалення цього процесу: 

- застосування індивідуального підходу при організації дозвілля  

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти з урахуванням їх потреб та можливостей; 

- створення організаційної структури (клуб) для організації дозвілля  

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти; 

- розширення практики обміну досвідом у галузі організації 

дозвілля  дорослих з особливими освітніми потребами в умовах 

неформальної освіти; 

- зміцнення матеріально-технічної бази для організації дозвілля  

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти; 

- популяризація результатів щодо організації дозвілля  дорослих з 

особливими освітніми потребами в умовах неформальної освіти за 

допомогою обміну досвідом, проведення спільних семінарів, 

конференцій, круглих столів тощо; 
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- забезпечення міжвідомчої взаємодії органів та установ 

соціального захисту, установами культури організаційної наступності; 

- привернення уваги громадськості до проблем організації дозвілля  

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти. 

Організації дозвілля  дорослих з особливими освітніми потребами в 

умовах неформальної освіти повинна здійснюватися з наступними 

пріоритетами: 

- єдності і цінностей концепції незалежного життя; 

- розширення спектра форм проведення занять в умовах 

неформальної (індивідуальних, групових, сімейних); 

- визнання унікальності кожного учасника процесу; 

- залучення дорослих з особливими освітніми потребами до 

активного життя міської спільноти з метою їх активізації та 

самореалізації; 

- реалізація соціального та творчого потенціалу дорослих з 

особливими освітніми потребами; 

- надання консультативної допомоги та інформаційного 

забезпечення дорослих з особливими освітніми потребами з усіх питань; 

- діагностика індивідуальних проблем та потреб дорослих з 

особливими освітніми потребами; 

- розвиток недержавних, некомерційних, громадських організацій 

та об’єднань, зацікавлених у вирішенні проблем дорослих з особливими 

освітніми потребами. 

Серед критеріїв ефективності організації дозвілля  дорослих з 

особливими освітніми потребами в умовах неформальної освіти слід 

виділити: 

1. Систематичне проведення заходів щодо організації дозвілля  

дорослих з особливими освітніми потребами в умовах неформальної 

освіти. 
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2. Відповідність заходів, що проводяться потребам, можливостям, 

здоров’ю дорослих з особливими освітніми потребами. 

3. Висока кваліфікація, ввічливість, чуйність спеціалістів центрів 

дозвілля. 

4. Комфортність умов, у яких проводяться заходи, високий рівень 

їхньої організації. 

5. Задоволеність дорослих з особливими освітніми потребами 

культурно-дозвільними заходами, що проводяться високий,  ступінь 

залучення їх до роботи студій та інших творчих об’єднань центру. 

На наш погляд, розроблені рекомендації сприятимуть підвищенню 

ефективності організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти України. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Культурно-дозвільна діяльність – цілеспрямований процес 

створення умов для мотивованого вибору особистістю предметної 

діяльності; комунікативний процес, визначається її потребами та 

інтересами, що сприяє засвоєнню, збереженню, виробництву, поширенню 

духовних та матеріальних цінностей у сфері дозвілля. До того ж 

культурне дозвілля – галузь соціально-культурної активності, що 

виявляється у сфері вільного часу. 

Запропонована система організації дозвілля, яка діє в умовах 

неформальної освіти для дорослих з особливими освітніми потребами. Ця 

система має на меті: сприяти створенню в закладі неформальної освіти 

доброзичливої та творчої атмосфери, дотримуватися принципів 

гуманітарного відношення та високої ролі «освіти всім»;  мотивувати 

членів закладів неформальної освіти з особливими освітніми потребами 

до творчої та соціальної діяльності, здатної компенсувати проблеми 

психофізичної сфери і дефіцити комунікативних навичок, – 
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усвідомлюючи, що одним із ефективних шляхів адаптації та соціалізації 

є творча праця; спиратися на ідеї психологічного та когнітивного 

розвитку особистості з особливими освітніми потребами в умовах 

неформальної освіти. 

У роботі доведено, що саме художньо-творчі технології та 

креативні методи організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР є найбільш дієвими.  

До основних функцій художньо-творчих технологій відносяться ті, 

які по суті відображають зміст сучасної організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в умовах неформальної освіти:  

• соціалізуюча функція, що найбільш повно виявляється в 

педагогічній технології виховання, освіти; 

• творча функція, що реалізується за допомогою технологій 

духовного виробництва, інновації, індивідуальної та групової творчої 

праці; 

• комунікативна функція, характерна головним чином для 

інформаційних та інформаційно-пошукових технологій, технологій 

спілкування. 

Також значне місце посідають арт-терапевтичні методики в цьому 

процесі – музика, танець, театр, технічна творчість, образотворче 

мистецтво тощо.  

До провідних форм взаємодії викладача та дорослих з особливими 

освітніми потребами віднесено пасивні, активні та інтерактивні, також 

поліморфно-інтерактивна (інноваційних засобів комунікації : web-сайти, 

комп’ютерні мережі та мультимедіа). 

Отже, організація дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в умовах неформальної освіти – творчий процес. Це кожен раз 

новий – не в усьому схожий на попередній досвід-випадок, що передбачає 

реалізацію вже відомих методів та прийомів та пошук нових рішень, що 

визначаються характером особливих потреб дорослого та власним 
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досвідом роботи з дорослими, які мають особливі освітні потреби в 

умовах неформальної освіти.  

Аналіз досвіду та проблеми організація дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР 

розглянуто на прикладі роботи художньої трупи інвалідів провінції 

Цжецзян (арт-директором якоє є дисертант). Основними завданнями 

художньої трупи є: здійснення заходів соціального, культурного, 

педагогічного та психологічного характеру, спрямованих на більш повну 

компенсацію обмежень життєдіяльності, викликаних порушеннями 

здоров’я; створення сприятливих соціально-психологічних умов щодо 

реабілітаційних заходів; естетичне та моральне виховання людей з 

особливими освітніми потребами, створення умов для розвитку їх 

творчих здібностей; організація дозвільної діяльності дорослих з 

обмеженими можливостями; включення людини з обмеженими 

можливостями у соціальне життя: працевлаштування, розширення кола 

спілкування, участь у діяльності різних клубів та громадських 

організацій. Значна роль у художньої трупи відводиться творчості. 

Фахівці художньої трупи на заняттях акцентують свою діяльність 

на наступних чинниках: 

1. Врахування індивідуальності, особливостей характеру учасників 

театральної студії. 

2. Навчання учасників театральної студії ефективних способі та 

методів управління емоціями. 

3. Проведення вправ з сценічної пластики з урахуванням 

психологічних і фізіологічних особливостей інвалідів, котрі займаються 

в театральній студії. 

4. Вивчення принципів артикуляції, формування дикції у учасників 

студії. 

5. Використання імпровізації, що розвивається в учасників студії 

асоціативне мислення, уява, вміння орієнтуватися в різних ситуаціях. 
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Ми рекомендуємо в Україні створювати різні клуби, які  

функціонували б та створювали б сприятливі умови для реалізації 

процесу інтеграції людей з особливими освітніми потребами у 

суспільство та задоволення їх духовних та культурних потреб в умовах 

неформальної освіти. 

Можна зробити висновок про те, що: у дорослих з особливими 

освітніми потребами є гостра потреба у розкритті та реалізації творчого 

потенціалу; висока потреба літніх людей з особливими освітніми 

потребами у творчій самореалізації є передумовою більш тісної співпраці 

всіх зацікавлених служб та закупівельних організацій, тобто мова йде про 

вдосконалення системи соціального партнерства у системі соціальної 

реабілітації дорослих з особливими освітніми потребами засобами 

художньо-творчої діяльності; систематична оцінка потреб дорослих з 

особливими освітніми потребами підвищує результативність проведення 

реабілітаційних заходів шляхом використання художньо-творчих 

технологій. 

Організації дозвілля  дорослих з особливими освітніми потребами в 

умовах неформальної освіти повинна здійснюватися з наступними 

пріоритетами: єдності і цінностей концепції незалежного життя; 

розширення спектра форм проведення занять в умовах неформальної 

(індивідуальних, групових, сімейних);  визнання унікальності кожного 

учасника процесу; залучення дорослих з особливими освітніми 

потребами до активного життя міської спільноти з метою їх активізації та 

самореалізації; реалізація соціального та творчого потенціалу дорослих з 

особливими освітніми потребами; надання консультативної допомоги та 

інформаційного забезпечення дорослих з особливими освітніми 

потребами з усіх питань; діагностика індивідуальних проблем та потреб 

дорослих з особливими освітніми потребами; розвиток недержавних, 

некомерційних, громадських організацій та об’єднань, зацікавлених у 

вирішенні проблем дорослих з особливими освітніми потребами. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного пошуку, 

аналізу джерельної бази надав підстави зробити такі висновки.  

1. Аналіз стану наукового осмислення порушеної проблеми в 

китайській науковій літературі засвідчив відсутність цілісного 

дослідження щодо проблеми організації дозвілля  дорослих з особливими 

освітніми потребами в умовах неформальної освіти в КНР. Науковці лише 

побіжно торкалися деяких аспектів цієї проблеми в контексті дотичних 

досліджень (організація інклюзивної освіти в КНР, обґрунтування 

теоретичних і практичних питань організації неформальної освіти 

дорослих, організація дозвілля  дорослих з особливими освітніми 

потребами тощо).  

На основі структурного аналізу базових понять уточнено суть 

ключових термінів: «інклюзивна освіта дорослих в КНР» – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

впродовж життя, що передбачає будь-яку навчальну діяльність для 

удосконалення знань, умінь та навичок осіб, які визнані дорослими та 

здійснюють трудову діяльність, на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей діяльності людей з особливими освітніми потребами; 

«дозвілля» – це діяльність (творча, конструктивна або ж асоціальна), яка 

відрізняється від інших видів діяльності людини тим, що здійснюється 

відповідно до потреб індивіда, з метою отримання задоволення; 

«організація дозвілля» – один з важливіших напрямів в клубних закладах 

неформальної освіти, що включає в себе проведення культурно-

мистецьких масових заходів, створення любительських об’єднань, 

аматорських колективів за жанрами для населення різних вікових 

категорій; «освіта дорослих» – це неперервний процес, в якому кожна 

особистість, без огляду на своє матеріальне положення та релігійний 
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світогляд, має право на власний шлях здобуття освіти від дитинства до 

пізньої старості, як спосіб інтелектуального і професійного оновлення; 

«дорослі з особливими освітніми потребами» – це особи, які потребують 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в неформальному 

освітньому процесі з метою забезпечення права на неформальну освіту, 

сприяння розвитку особистості, поліпшення стану здоров’я та якості 

життя, підвищення рівня участі у житті громади; «неформальна освіта» – 

освіта, спрямована на адаптацію людини до швидкоплинного соціально-

економічного середовища, її інтеграцію в соціум, постійне оновлення 

знань, навичок і вмінь незалежно від віку; «організація дозвілля дорослих 

з особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР» 

– це соціальний розвиток особистості, в зміст якої включається і 

виховання, і формування, і соціалізація, і соціальне загартування, і 

соціальне становлення дорослого, який має обмежені можливості 

здоров’я.  

2. Визначено особливості організації дозвілля дорослих з 

особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР. 

Особливістю організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР є те, що невпинно зростає 

пошук та формування інклюзивних методів. Слід зазначити, що найбільш 

дієвою є індивідуальна форма заняття, яка надає максимальні можливості 

для пошуку диференційованих підходів, що враховують організацію 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в умовах 

неформальної освіти. Одним із головних принципів організації дозвілля в 

клубних закладах неформальної освіти є врахування вікових 

особливостей аудиторії. Кожна вікова категорія людей з особливими 

освітніми потребами має власні дозвіллєві орієнтації і потреби, які 

залежать від таких чинників: місцевих традицій; освіти, інтересів; 

соціального статусу тощо. Для того, щоб правильно планувати 

культурно-дозвіллєву діяльність дорослих з особливими освітніми 
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потребами слід знати психологічні особливості кожної групи, чітко 

визначати завдання клубного закладу  неформальної освіти в роботі з тією 

чи іншою віковою категорією, працівники галузі повинні визначати 

основні види діяльності для кожної категорії дорослих з особливими 

освітніми потребами.  

Сучасне життя, з одного боку, надає дорослому з особливими 

потребами свободу для вибору соціального середовища й засобів 

спілкування в умовах дозвілля, способом і стилю життя, а з другого – 

процес адаптації та самовизначення, що ускладнюється, висуває високі 

вимоги до рівня самосвідомості та самоконтролю.  

Особливістю організації неформальної освіти дорослих з 

особливими освітніми потребами в КНР є те, що вона може здійснюватися 

у межах навчальних закладів та поза ними, але передбачає організовані та 

структуровані методи і засоби. Такий підхід дозволяє залучити до 

організації неформальної освіти велику кількість дорослих з особливими 

освітніми потребами, які могли легко поєднувати діяльність в умовах 

дозвілля, тоді як у системі формального навчання це зробити досить 

складно. 

3. Узагальнено систему, технології, форми та методи організації 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР. Запропонована система організації дозвілля, 

яка діє в умовах неформальної освіти для дорослих з особливими 

освітніми потребами. Ця система має на меті: сприяти створенню в 

закладі неформальної освіти доброзичливої та творчої атмосфери, 

дотримуватися принципів гуманітарного відношення та високої ролі 

«освіти всім»;  мотивувати членів закладів неформальної освіти з 

особливими освітніми потребами до творчої та соціальної діяльності, 

здатної компенсувати проблеми психофізичної сфери і дефіцити 

комунікативних навичок, – усвідомлюючи, що одним із ефективних 

шляхів адаптації та соціалізації є творча праця; спиратися на ідеї 
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психологічного та когнітивного розвитку особистості з особливими 

освітніми потребами в умовах неформальної освіти. 

У роботі доведено, що процес дозвілля синтезується в культурно-

дозвільну діяльність (цілеспрямований процес створення умов для 

мотивованого вибору особистістю предметної діяльності) і тому саме 

художньо-творчі технології, креативні методи та арт-терапевтичні 

методики (музика, танець, театр, технічна творчість, образотворче 

мистецтво тощо) організації дозвілля дорослих з особливими освітніми 

потребами в системі неформальної освіти КНР є найбільш 

дієвими. Визначено функцій художньо-творчих технологій, які 

відображають зміст сучасної організації дозвілля дорослих з особливими 

освітніми потребами в умовах неформальної освіти: соціалізуюча, творча, 

комунікативна  тощо. 

До провідних форм взаємодії викладача та дорослих з особливими 

освітніми потребами віднесено пасивні, активні та інтерактивні, також 

поліморфно-інтерактивна (інноваційні засоби комунікації : web-сайти, 

комп’ютерні мережі та мультимедіа). 

4. Визначено напрями імплементації  китайського досвіду   

організації дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в 

системі неформальної освіти в Україні та надано методичні рекомендації 

організації цього процесу. Аналіз досвіду та проблема організація 

дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 

неформальної освіти КНР розглянуто на прикладі роботи художньої 

трупи інвалідів провінції Цжецзян (арт-директором якоє є 

дисертант). Основними завданнями художньої трупи є: здійснення 

заходів соціального, культурного, педагогічного та психологічного 

характеру, спрямованих на більш повну компенсацію обмежень 

життєдіяльності, викликаних порушеннями здоров’я; створення 

сприятливих соціально-психологічних умов щодо творчих заходів; 

естетичне та моральне виховання людей з особливими освітніми 
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потребами, створення умов для розвитку їх творчих здібностей; 

організація дозвільної діяльності дорослих з обмеженими можливостями; 

включення людини з обмеженими можливостями у соціальне життя: 

працевлаштування, розширення кола спілкування, участь у діяльності 

різних клубів та громадських організацій. Значна роль у художньої трупи 

відводиться творчості. 

Рекомендовано в Україні створювати різні клуби, які  

функціонували б та створювали б сприятливі умови для реалізації 

процесу інтеграції людей з особливими освітніми потребами у 

суспільство та задоволення їх духовних та культурних потреб в умовах 

неформальної освіти, оскільки у дорослих з особливими освітніми 

потребами є гостра потреба у розкритті та реалізації творчого потенціалу. 

Організації дозвілля  дорослих з особливими освітніми потребами в 

умовах неформальної освіти повинна здійснюватися з наступними 

пріоритетами: єдності і цінностей концепції незалежного життя; 

розширення спектра форм проведення занять в умовах неформальної 

(індивідуальних, групових, сімейних);  визнання унікальності кожного 

учасника процесу; залучення дорослих з особливими освітніми 

потребами до активного життя міської спільноти з метою їх активізації та 

самореалізації; реалізація соціального та творчого потенціалу дорослих з 

особливими освітніми потребами; надання консультативної допомоги та 

інформаційного забезпечення дорослих з особливими освітніми 

потребами з усіх питань; діагностика індивідуальних проблем та потреб 

дорослих з особливими освітніми потребами; розвиток недержавних, 

некомерційних, громадських організацій та об’єднань, зацікавлених у 

вирішенні проблем дорослих з особливими освітніми потребами. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної 

проблеми. Здобуті теоретичні та практичні результати дослідження 

засвідчують перспективність та актуальність наукових розвідок таких 

питань, як вивчення прогресивних педагогічних доробок із проблеми 
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організації дозвілля  дорослих з особливими освітніми потребами в 

умовах неформальної освіти в інших країнах світу, а також розкриття 

особливостей творчого застосування цих здобутків у неформальній освіті 

України. 
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Додаток А 
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Наукові праці, у яких опубліковані основні результати 

дослідження: 

 

1. Цзен Гуанхай. Організація інклюзивної освіти в КНР. Професійна  

освіта:  методологія,  теорія  та технології. Переяслав-Хмельницький : ПП 

«СКД», 2020.  Вип. 12. С. 198-213. 

2. Цзен Гуанхай. Форми організація роботи з людьми з особливими 

освітніми потребами в Китаї. Професійна освіта: методологія, теорія та 

технології. Переяслав : СКД, 2021. Вип. 96. С. 96-108. 

3. Zeng Guanhai, Chen Jing, Chen Huihui. Prerequisites for the 

development of art education in modern conditions in China. Journal of 

Education, Health and Sport. 2021. 12 (2. Р. 508-524.  

Наукові праці апробаційного характеру: 

4. Цзен Гуанхай. Культурологічний підхід в організації хорової 

підготовки вокалістів: КНР, Україна. Роль інновацій в трансформації 
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майбутніх фахівців у КНР. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського: 
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10. Zeng Guanghai. 太阳出来喜洋.当代音乐.2017年12.月刊.第23期

。 

11. Zeng Guanghai.罗忠镕秋之歌-杜牧绝句三首的分析与演唱.当代

音乐. 2019.8.16至21页. 

12. Zeng Guanghai. 乐课堂”送到残疾人的身边—                                                                               

浙江省基层残疾人声乐培训班侧记. 中国残疾人. 2019.年第006期64-65页. 
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Додаток Б 

Діяльність художньої трупи інвалідів провінції Цжецзян 

(керівник Цзен Гуанхай) 

Zhejiang Provincial Disabled Persons’ Art Troupe 

 

Zhejiang Provincial Disabled Persons’ Art Troupe was established in 

1989. The troupe is composed of various visual-impaired, hearing-impaired or 

physically impaired performers from different industry who love life and art 

across the province. With their unremitting spirits, they interpret their 

marvelous lives through special performances to call for humanism from the 

society.  

For nearly 30 years ,the troupe has been carrying the dreams of art 

enthusiasts, shouldering the great trust of organization and society, maintaining 

the good traditions and striving to build the brand image. The troupe has won 

gold medals for many times on various national literature and art joint 

performances with created programs and performances. The troupe has won the 

highest prize of national disabled persons’ culture and arts -- 

“the Civilization Progress Prize” by the Propaganda Department of the Central 

Committee of the CPC and the Chinese Disabled Persons’ Federation. Some of 

the shows were participated in the public welfare performance of CCTV for 

many times. So far, the troupe has conducted a total of nine tours across the 

province, covering cities, villages, islands and mountains with tens of 

thousands of kilometers of travel，carried out for over a thousand 

performances with audience of over one million attended. Each time when the 

troupe was on the show,the auditorium was packed,the audience responded in 

warm.The troupe has been invited to Japan, Malaysia, Singapore, France and 

other countries and regions like Macao and Taiwan, presenting their 

performance, which were acclaimed, known as “love and friendship” 

messenger. In June 2012, the troupe went to the United States to participate in 

the literary performance of “Harmony Voices” on the United Nations Civil 

Service Day with a great success.  Zukang Sha, the deputy secretary-general of 

the United Nations, issued the art troupe the UN honorary certificate. As the 

inviter, China International Cultural Exchange Center praised Zhejiang 

Provincial Disabled Persons’ Art Troupe for its positive contribution to 

promoting the development of Chinese culture. 
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Додаток Г 
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Закон КНР про захист інвалідів  

(чинний з 1 липня 2008 р.) 
The law of the people's Republic of China on the protection of persons 

with disabilities was revised and adopted at the second meeting of the Standing 

Committee of the Eleventh National People's Congress of the people's Republic 

of China on April 24, 2008. The revised law of the people's Republic of China 

on the protection of persons with disabilities is hereby promulgated and shall 

enter into force as of July 1, 2008. 

 

     Hu Jintao, President of the people's Republic of China 

 

     April 24, 2008 

 

Law of the People's Republic of China on the Protection of the Disabled 

 

     (adopted at the 17th meeting of the Standing Committee of the Seventh 

National People's Congress on December 28, 1990 and revised at the second 

meeting of the Standing Committee of the Eleventh National People's Congress 

on April 24, 2008) 

     catalogue 

     Chapter I General Provisions 

     Chapter II rehabilitation 

     Chapter III Education 

     Chapter IV employment 

     Chapter V cultural life 

     Chapter VI social security 

     Chapter VII accessibility 

     Chapter VIII Legal Liability 

     Chapter IX supplementary provisions 

     Chapter I General Provisions 

     Article 1 this law is formulated in accordance with the Constitution for 

the purpose of safeguarding the legitimate rights and interests of disabled 

persons, developing undertakings for disabled persons, ensuring that disabled 

persons participate equally and fully in social life and share social material and 

cultural achievements. 

     Article 2 a disabled person refers to a person who has lost or abnormal 

some organization or function in psychology, physiology and human structure, 

and has lost all or part of his ability to engage in certain activities in a normal 

way. 

     Persons with disabilities include persons with visual disabilities, 

hearing disabilities, speech disabilities, physical disabilities, intellectual 

disabilities, mental disabilities, multiple disabilities and other disabilities. 

     The standards for disability shall be formulated by the State Council. 

     Article 3 disabled persons shall enjoy equal rights with other citizens 

in political, economic, cultural, social and family life. 
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     The civil rights and human dignity of disabled persons are protected by 

law. 

     Discrimination on the basis of disability is prohibited. It is forbidden 

to insult or infringe upon the disabled. It is prohibited to belittle or damage the 

personality of disabled persons through the mass media or other means. 

     Article 4 the State adopts auxiliary methods and supporting measures 

to provide special assistance to disabled persons, reduce or eliminate the impact 

of disability and external obstacles, and ensure the realization of the rights of 

disabled persons. 

     Article 5 people's governments at or above the county level shall 

incorporate undertakings for disabled persons into national economic and social 

development plans, strengthen leadership and comprehensive coordination, 

include funds for undertakings for disabled persons in the financial budget, and 

establish a stable fund guarantee mechanism. 

     The State Council formulates the outline for the development of the 

cause of disabled persons in China, and the local people's governments at or 

above the county level formulate the development plan and annual plan for the 

cause of disabled persons in their respective administrative regions in 

accordance with the outline for the development of the cause of disabled persons 

in China, so as to ensure the coordinated development of the cause of disabled 

persons with the economy and society. 

     The institutions responsible for the work of disabled persons under the 

people's governments at or above the county level shall be responsible for 

organizing, coordinating, guiding and urging relevant departments to do a good 

job in the cause of disabled persons. 

     People's governments at all levels and relevant departments shall keep 

close contact with disabled persons, listen to their opinions, and do a good job 

in the work of disabled persons in accordance with their respective duties. 

     Article 6 the State shall take measures to ensure that disabled persons 

manage state affairs, economic and cultural undertakings and social affairs 

through various channels and forms in accordance with the provisions of law. 

     Formulate laws, regulations, rules and public policies, and listen to the 

opinions of disabled persons and organizations of disabled persons on major 

issues involving the rights and interests of disabled persons and undertakings for 

disabled persons. 

     Disabled persons and organizations of disabled persons shall have the 

right to put forward opinions and suggestions to state organs at all levels on the 

protection of the rights and interests of disabled persons and the development of 

undertakings for disabled persons. 

     Article 7 the whole society shall carry forward the humanitarian spirit, 

understand, respect, care for and help disabled persons and support the cause of 

disabled persons. 

     The State encourages social organizations and individuals to provide 

donations and services to disabled persons. 
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     State organs, social organizations, enterprises and institutions and 

grass-roots mass autonomous organizations in urban and rural areas shall do a 

good job in the work of disabled persons within their scope. 

     State functionaries and other personnel engaged in the work of disabled 

persons shall perform their duties according to law and strive to serve disabled 

persons. 

     Article 8 the China Disabled Persons' Federation and its local 

organizations shall represent the common interests of disabled persons, 

safeguard the legitimate rights and interests of disabled persons, unite, educate 

and serve disabled persons. 

     The China Disabled Persons' Federation and its local organizations 

carry out work for disabled persons, mobilize social forces and develop 

undertakings for disabled persons in accordance with laws, regulations, articles 

of association or entrusted by the government. 

     Article 9 the dependants of disabled persons must perform their 

maintenance obligations to disabled persons. 

     Guardians of disabled persons must perform their guardianship duties, 

respect the wishes of their guardians and safeguard their legitimate rights and 

interests. 

     Relatives and guardians of disabled persons shall encourage and help 

disabled persons to enhance their ability of self-reliance. 

     Domestic violence against disabled persons, maltreatment and 

abandonment of disabled persons are prohibited. 

     Article 10 the State encourages disabled persons to have self-esteem, 

self-confidence, self-improvement and self-reliance and contribute to socialist 

construction. 

 

     Disabled persons shall abide by laws and regulations, perform their due 

obligations, abide by public order and respect social morality. 

     Article 11 The State shall carry out the work of disability prevention in 

a planned way, strengthen the leadership of disability prevention, publicize and 

popularize the knowledge of maternal and infant health care and disability 

prevention, establish and improve the mechanism of birth defect prevention, 

early detection and early treatment, and organize and mobilize social forces to 

take measures against heredity, diseases, drugs, accidents, disasters, 

environmental pollution and other disabling factors, Prevent the occurrence of 

disability and reduce the degree of disability. 

     The State shall establish and improve a statistical investigation system 

for disabled persons and carry out statistical investigation and analysis of the 

situation of disabled persons. 

     Article 12 the state and society shall provide special security, pension 

and preferential treatment to disabled servicemen, persons disabled on duty and 

other persons disabled for the protection of the interests of the state and the 

people. 
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     Article 13 people's governments at all levels and relevant departments 

shall commend and reward disabled persons who have made remarkable 

achievements in socialist construction, and units and individuals who have made 

remarkable achievements in safeguarding the legitimate rights and interests of 

disabled persons, developing undertakings for disabled persons and serving 

disabled persons. 

     Article 14 the third Sunday in May of each year shall be the national 

disability day. 

 

Chapter II rehabilitation 

     Article 15 the state guarantees the right of disabled persons to 

rehabilitation services. 

     People's governments at all levels and relevant departments shall take 

measures to create conditions for the rehabilitation of disabled persons, establish 

and improve the rehabilitation service system for disabled persons, implement 

key rehabilitation projects in stages, help disabled persons recover or 

compensate their functions, and enhance their ability to participate in social life. 

     Article 16 rehabilitation work shall proceed from reality and combine 

modern rehabilitation technology with China's traditional rehabilitation 

technology; Based on community rehabilitation, rehabilitation institutions as the 

backbone and families of the disabled as the support; Give priority to salvage 

treatment and rehabilitation of disabled children, focusing on practical, easy and 

widely beneficial rehabilitation contents; Develop science and technology that 

meet the requirements of rehabilitation, encourage independent innovation, 

strengthen the research, development and application of new rehabilitation 

technologies, and provide effective rehabilitation services for the disabled. 

     Article 17 people's governments at various levels shall encourage and 

support social forces to set up rehabilitation institutions for disabled persons. 

     Local people's governments at various levels and relevant departments 

shall organize and guide urban and rural community service organizations, 

medical, preventive and health care institutions, organizations of disabled 

persons, families of disabled persons and other social forces to carry out 

community rehabilitation. 

     Educational institutions for disabled persons, welfare units and other 

institutions serving disabled persons shall create conditions to carry out 

rehabilitation training activities. 

     Disabled persons shall, under the guidance of professionals and with 

the help of relevant staff, volunteers and relatives, strive to train their functions, 

self-care ability and labor skills. 

     Article 18 local people's governments at various levels and relevant 

departments shall, according to needs, establish rehabilitation medical 

departments in medical institutions in a planned way, set up rehabilitation 

institutions for the disabled, and carry out rehabilitation medical treatment and 

training, personnel training, technical guidance, scientific research, etc. 
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     Article 19 medical colleges and universities and other relevant colleges 

and universities shall offer rehabilitation courses in a planned way, set up 

relevant majors and train all kinds of rehabilitation professionals. 

     The government and society take various forms to provide technical 

training for personnel engaged in rehabilitation work; Popularize rehabilitation 

knowledge and teach rehabilitation methods to the disabled, their relatives, 

relevant staff and volunteers. 

     Article 20 the relevant government departments shall organize and 

support the development, production, supply and maintenance of rehabilitation 

equipment and auxiliary devices for the disabled. 

Chapter III Education 

     Article 21 the state guarantees disabled persons the right to equal access 

to education. 

     People's governments at all levels shall make education for disabled 

persons an integral part of the national cause of education, make unified plans, 

strengthen leadership and create conditions for disabled persons to receive 

education. 

     The government, society and schools shall take effective measures to 

solve the practical difficulties of disabled children and adolescents in attending 

school and help them complete compulsory education. 

     People's governments at various levels shall provide free textbooks to 

disabled students receiving compulsory education and students from poor 

families of disabled persons, and grant subsidies for boarding and living 

expenses and other expenses; Disabled students receiving education other than 

compulsory education and students from poor disabled families shall be 

subsidized in accordance with the relevant provisions of the state. 

     Article 22 the principle of combining popularization with improvement 

and focusing on popularization shall be implemented in the education of disabled 

persons, ensuring compulsory education, focusing on the development of 

vocational education, actively carrying out preschool education and gradually 

developing higher secondary education. 

     Article 23 education for disabled persons shall be conducted in 

accordance with the physical and mental characteristics and needs of disabled 

persons and in accordance with the following requirements: 

     （1） While carrying out ideological and cultural education, we should 

strengthen physical and mental compensation and vocational education; 

     （2） Adopt general education or special education according to the 

type of disability and acceptance ability; 

     （3） The curriculum, teaching materials, teaching methods, 

admission and school age of special education can be moderately flexible. 

     Article 24 people's governments at or above the county level shall 

rationally set up educational institutions for disabled persons in accordance with 

such factors as the number, distribution and types of disabled persons, and 

encourage social forces to run schools and donate funds to aid students. 
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     Article 25 institutions of general education shall educate disabled 

persons who are capable of receiving general education and provide convenience 

and assistance for their study. 

     Ordinary primary schools and primary and secondary schools must 

recruit disabled children and adolescents who can adapt to their study and life; 

Ordinary senior secondary schools, secondary vocational schools and 

institutions of higher learning must recruit disabled candidates who meet the 

admission requirements set by the state, and may not refuse to recruit them 

because of their disability; If the school refuses to enroll, the party concerned or 

his relatives or guardians may request the relevant departments to deal with it, 

and the relevant departments shall order the school to enroll. 

     Ordinary early childhood education institutions shall accept disabled 

children who can adapt to their lives. 

 

     Article 26 preschool education institutions for disabled children, 

classes for disabled children attached to ordinary preschool education 

institutions, preschool classes of special education institutions, welfare 

institutions for disabled children and families of disabled children shall 

implement preschool education for disabled children. 

     Special education institutions at or below the primary secondary level 

and special education classes attached to general education institutions shall 

implement compulsory education for disabled children and adolescents who do 

not have the ability to receive general education. 

     Special education institutions at or above the senior secondary level, 

special education classes attached to general education institutions and 

vocational education institutions for disabled persons shall provide cultural and 

vocational education at or above the senior secondary level to qualified disabled 

persons. 

     Institutions providing special education shall have places and facilities 

suitable for the study, rehabilitation and living characteristics of disabled 

persons. 

     Article 27 relevant government departments, units to which disabled 

persons belong and relevant social organizations shall carry out literacy 

eradication, vocational training, entrepreneurship training and other adult 

education for disabled persons, and encourage disabled persons to become 

talents by themselves. 

     Article 28 the State shall, in a planned way, establish normal schools 

and specialties for special education of all types and at all levels, and set up 

special education classes attached to ordinary normal schools to train and train 

teachers for special education. Ordinary normal colleges and universities offer 

special education courses or teach relevant contents so that ordinary teachers can 

master the necessary knowledge of special education. 

     Special education teachers and sign language interpreters shall enjoy 

special education allowance. 
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     Article 29 the relevant government departments shall organize and 

support the research and application of Braille and sign language, the 

compilation and publication of teaching materials for special education, and the 

development, production and supply of teaching aids and other auxiliary supplies 

for special education. 

Chapter IV employment 

     Article 30 the state guarantees the right of disabled persons to work. 

     People's governments at all levels shall make overall plans for the 

employment of disabled persons and create working and employment conditions 

for disabled persons. 

     Article 31 the principle of combining centralization and 

decentralization shall be implemented in the labor and employment of disabled 

persons, preferential policies and support and protection measures shall be 

adopted, and the labor and employment of disabled persons shall be gradually 

popularized, stable and reasonable through multiple channels, levels and forms. 

     Article 32 the government and society shall set up welfare enterprises 

for the disabled, massage institutions for the blind and other welfare units to 

centrally arrange employment for the disabled. 

     Article 33 The State implements a system of arranging employment for 

disabled persons in proportion. 

     State organs, social organizations, enterprises and institutions and 

people run non enterprise units shall arrange the employment of disabled persons 

in accordance with the prescribed proportion and select appropriate types of 

work and posts for them. If it fails to reach the specified proportion, it shall fulfill 

the obligation to ensure the employment of disabled persons in accordance with 

the relevant provisions of the state. The State encourages employers to arrange 

employment for disabled persons in excess of the specified proportion. 

 

     The specific measures for the employment of disabled persons shall be 

formulated by the State Council. 

     Article 34 The State encourages and supports disabled persons to 

choose jobs and start businesses on their own. 

     Article 35 local people's governments at various levels and rural grass-

roots organizations shall organize and support rural disabled persons to engage 

in planting, breeding, handicrafts and other forms of productive labor. 

     Article 36 The State shall, in accordance with law, give preferential tax 

treatment to employing units and disabled persons engaged in self-employed 

businesses that arrange the employment of disabled persons to reach or exceed 

the specified proportion or centrally arrange the employment of disabled 

persons, and give support in production, business, technology, capital, materials, 

venues, etc. The state exempts disabled persons engaged in self-employed 

businesses from administrative fees. 

     The local people's governments at or above the county level and their 

relevant departments shall determine the products and projects suitable for the 

production and business of disabled persons, give priority to the production or 
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business of welfare units for disabled persons, and determine that some products 

shall be specially produced by them according to the production characteristics 

of welfare units for disabled persons. 

     In government procurement, priority shall be given to the purchase of 

products or services of welfare units for disabled persons under the same 

conditions. 

     Local people's governments at all levels shall develop public welfare 

posts suitable for the employment of disabled persons. 

     For disabled persons who apply to engage in self-employed business, 

the relevant departments shall give priority to issuing business licenses. 

     For rural disabled persons engaged in various types of production work, 

the relevant departments shall provide assistance in production services, 

technical guidance, supply of agricultural materials, purchase and sale of 

agricultural and sideline products and credit. 

     Article 37 public employment service institutions established by 

relevant government departments shall provide employment services for 

disabled persons free of charge. 

     The employment service institutions for disabled persons run by the 

Federation of disabled persons shall organize and carry out free vocational 

guidance, job introduction and vocational training to obtain employment for 

disabled persons and recruit disabled persons to employers 

Article 38 The State protects the property ownership and operational 

autonomy of welfare units for disabled persons, and their legitimate rights and 

interests are not infringed upon. 

     No discrimination shall be made against disabled persons in the 

recruitment, employment, promotion, professional title evaluation, labor 

remuneration, welfare, rest and vacation, social insurance, etc. 

     The units to which disabled workers belong shall, according to the 

characteristics of disabled workers, provide appropriate working conditions and 

labor protection, and transform the workplaces, labor equipment and living 

facilities according to the actual needs. 

     The State shall take measures to protect the legitimate rights and 

interests of health care and medical massage workers for the blind. 

    Article 39 The units to which disabled workers belong shall provide on-

the-job technical training for disabled workers to improve their labor skills and 

technical level. 

     Article 40 No unit or individual may force disabled persons to work by 

means of violence, threat or illegal restriction of personal freedom. 

Chapter V cultural life 

 

     Article 41 The State guarantees disabled persons the right to equal 

participation in cultural life. 

     People's governments at all levels and relevant departments encourage 

and help disabled persons to participate in various cultural, sports and 
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recreational activities, and actively create conditions to enrich the spiritual and 

cultural life of disabled persons. 

     Article 42 cultural, sports and recreational activities for disabled 

persons shall be oriented to the grass-roots level, integrated into social and public 

cultural life, adapt to the different characteristics and needs of all kinds of 

disabled persons, and enable them to participate widely. 

     Article 43 the government and society shall take the following 

measures to enrich the spiritual and cultural life of disabled persons: 

     （1） Timely publicize and report the work and life of the disabled 

through radio, film, television, newspapers, books, Internet and other forms, so 

as to serve the disabled; 

     （2） Organize and support the compilation and publication of Braille 

books, audio books for the blind and other books for the disabled, and set up 

Braille books and audio books for the blind in public libraries according to the 

actual needs of the blind; 

     （3） Set up TV sign language programs, special radio programs for 

the disabled, and promote the addition of subtitles and explanations to TV 

programs and film and television works; 

     （4） Organize and support the disabled to carry out mass cultural, 

sports and recreational activities, hold special art performances and sports games 

for the disabled, and participate in international competitions and exchanges; 

     （5） Places of culture, sports, entertainment and other public 

activities shall provide convenience and care for the disabled. Set up places for 

the disabled in a planned way. 

     Article 44 the government and society shall encourage and help 

disabled persons to engage in literature, art, education, science, technology and 

other creative work beneficial to the people. 

     Article 45 the government and society shall promote mutual 

understanding and exchanges between disabled persons and other citizens, 

publicize the undertakings and deeds of supporting disabled persons, carry 

forward the spirit of self-improvement of disabled persons, and advocate the 

social trend of unity, fraternity and mutual assistance. 

Chapter VI social security 

     Article 46 the state guarantees disabled persons the right to various 

social security. 

     The government and society shall take measures to improve the social 

security for the disabled and ensure and improve the lives of the disabled. 

     Article 47 disabled persons and their units shall participate in social 

insurance in accordance with the relevant provisions of the state. 

     Urban and rural grass-roots mass autonomous organizations and 

families of disabled persons where disabled persons are located shall encourage 

and help disabled persons to participate in social insurance. 

     Disabled persons with real difficulties shall be given social insurance 

subsidies in accordance with the relevant provisions of the state. 
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     Article 48 people's governments at various levels shall, through various 

channels, provide life, education, housing and other social assistance to disabled 

persons who have real difficulties in life. 

     Local people's governments at or above the county level shall take 

other measures to ensure the basic livelihood of disabled families who still have 

special difficulties after enjoying the minimum living security treatment. 

 

     People's governments at various levels shall, in accordance with 

relevant regulations, provide assistance to the poor disabled in the allocation and 

replacement of basic medical and rehabilitation services and necessary auxiliary 

devices. 

     For disabled persons who cannot take care of themselves, local people's 

governments at various levels shall give nursing subsidies according to the 

circumstances. 

     Article 49 local people's governments at various levels shall, in 

accordance with regulations, provide for disabled persons who are unable to 

work, have no dependants, or whose dependants do not have the ability to 

support or have no source of livelihood. 

     The State encourages and supports social forces to set up institutions 

for the provision and care of disabled persons. 

     Institutions providing for and supporting disabled persons and their 

staff shall not insult, maltreat or abandon disabled persons. 

     Article 50 people's governments at or above the county level shall, in 

light of the actual situation, give convenience and preferential treatment to 

disabled persons in taking public transport. The disabled can carry the necessary 

AIDS free of charge. 

     Blind people can take buses, trams, subways, ferries and other public 

transport in the city free of charge with valid certificates. The mail of books for 

the blind is free. 

     The State encourages and supports units providing 

telecommunications, radio and television services to give preferential treatment 

to the blind, hearing and speech disabled. 

     People's governments at all levels shall gradually increase other care 

and assistance for disabled persons. 

     Article 51 relevant government departments and organizations of 

persons with disabilities shall establish and improve channels for donations and 

services for persons with disabilities from all walks of life, encourage and 

support the development of charities for persons with disabilities and carry out 

public welfare activities such as volunteer assistance to the disabled Chapter VII 

accessibility 

     Article 52 the state and society shall take measures to gradually 

improve accessibility facilities, promote accessibility of information exchange, 

and create an accessible environment for disabled persons to participate in social 

life on an equal footing. 
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     People's governments at all levels shall make overall plans for the 

construction of barrier free environment, make comprehensive coordination, and 

strengthen supervision and administration. 

     Article 53 the construction and renovation of barrier free facilities shall 

meet the actual needs of disabled persons. 

     The construction, reconstruction and expansion of buildings, roads and 

traffic facilities shall comply with the relevant national standards for the 

construction of barrier free facilities. 

     People's governments at all levels and relevant departments shall, in 

accordance with the national regulations on the construction of barrier free 

facilities, gradually promote the transformation of completed facilities, and give 

priority to the transformation of public service facilities closely related to the 

daily work and life of disabled persons. 

     Barrier free facilities shall be maintained and protected in time. 

     Article 54 The State shall take measures to create conditions for the 

accessibility of information exchange among disabled persons. 

     People's governments at all levels and relevant departments shall take 

measures to facilitate disabled persons' access to public information. 

     The state and society shall research and develop information exchange 

technologies and products suitable for disabled persons. 

     Where a blind person takes part in all kinds of entrance examinations, 

vocational qualification examinations and employment examinations held by the 

state, Braille test papers and electronic test papers shall be provided for the blind, 

or special staff shall provide assistance. 

     Article 55 public service institutions and public places shall create 

conditions to provide information exchange services such as voice and written 

prompts, sign language and Braille for disabled persons, and provide priority 

services and auxiliary services. 

     Public transport means shall gradually meet the requirements of barrier 

free facilities. Qualified public parking lots shall set up special parking spaces 

for disabled persons. 

    Article 56 electoral departments shall provide convenience for disabled 

persons to participate in elections; If conditions permit, Braille ballot papers 

shall be provided for the blind. 

     Article 57 the State encourages and supports the research and 

development of barrier free auxiliary equipment and barrier free means of 

transport. 

     Article 58 a blind person carrying a guide dog into and out of public 

places shall abide by the relevant provisions of the state. 

 

Activities. 

Chapter VIII Legal Liability 

     Article 59 Where the lawful rights and interests of disabled persons are 

infringed upon, they may complain to organizations of disabled persons. 

Organizations of disabled persons shall safeguard the lawful rights and interests 



14 

of disabled persons and have the right to request relevant departments or units to 

investigate and deal with them. The relevant departments or units shall 

investigate and deal with it according to law and give a reply. 

     Disabled persons' organizations shall give support to disabled persons 

who need help to safeguard their legitimate rights and interests through 

litigation. 

     Organizations of persons with disabilities have the right to require 

relevant departments to investigate and deal with acts that infringe on the 

interests of specific groups of persons with disabilities according to law. 

     Article 60 Where the lawful rights and interests of disabled persons are 

infringed upon, they shall have the right to request the relevant departments to 

deal with it according to law, or apply to an arbitration institution for arbitration 

according to law, or bring a lawsuit in a people's court according to law. 

     For disabled persons who really need legal aid or judicial assistance for 

economic difficulties or other reasons, local legal aid institutions or people's 

courts shall help them and provide them with legal aid or judicial assistance 

according to law. 

     Article 61 If anyone, in violation of the provisions of this law, refuses 

to investigate and deal with a complaint, charge or report of an act infringing on 

the rights and interests of disabled persons by prevaricating, delaying or 

suppressing, or retaliates against the person who lodged the complaint, charge 

or report, his unit, the competent department or the organ at a higher level shall 

order him to make corrections, The persons directly in charge and other persons 

directly responsible shall be given sanctions according to law. 

     If a state functionary fails to perform his duties according to law, fails 

to stop in time the infringement of the rights and interests of disabled persons, 

or fails to give necessary help to the injured disabled persons, resulting in serious 

consequences, his unit or the organ at a higher level shall give sanctions to the 

persons directly in charge and other persons directly responsible according to 

law. 

     Article 62 Whoever, in violation of the provisions of this law, belittles 

or damages the personality of disabled persons through the mass media or other 

means shall be ordered to make corrections by the cultural, radio, film and 

television, press and publication or other relevant competent departments in 

accordance with their respective functions and powers, and shall be given 

administrative penalties according to law. 

 

     Article 63 Where, in violation of the provisions of this law, a relevant 

educational institution refuses to accept disabled students, or imposes conditions 

on disabled students to attend school in addition to the admission requirements 

set by the state, the relevant competent department shall order it to make 

corrections, and impose sanctions on the persons directly in charge and other 

persons directly responsible according to law. 

     Article 64 Whoever, in violation of the provisions of this law, 

discriminates against disabled persons in the recruitment of employees shall be 
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ordered by the relevant competent department to make corrections; Disabled 

workers may bring a lawsuit to the people's court according to law. 

     Article 65 Where, in violation of the provisions of this law, a support 

institution or its staff insults, maltreats or abandons a disabled person, the person 

directly in charge and other persons directly responsible shall be given sanctions 

according to law; Those who constitute acts against the administration of public 

security shall be given administrative penalties according to law. 

     Article 66 If, in violation of the provisions of this law, new buildings, 

roads and traffic facilities are built, reconstructed or expanded, which do not 

meet the relevant national standards for the construction of barrier free facilities, 

or the barrier free facilities are not maintained and protected in time, resulting in 

consequences, the relevant competent departments shall deal with them 

according to law. 

     Article 67 Where administrative penalties are prescribed by other laws 

and regulations for violating the provisions of this Law and infringing upon the 

legitimate rights and interests of disabled persons, such provisions shall prevail; 

If property loss or other damage is caused, it shall bear civil liability according 

to law; If a crime is constituted, criminal responsibility shall be investigated 

according to law. 

     Chapter IX supplementary provisions 

     Article 68 this Law shall enter into force as of July 1, 2008. 
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