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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Демографічна ситуація, соціокультурні та 

економічні умови, що склалися в сучасній Україні, актуалізують якісний 

підхід до історичної спадщини у педагогіці. Сьогодні одним із пріоритетних 

освітніх завдань у всіх розвинених країнах є орієнтація на пом’якшення 

практик нерівності, підвищення доступності форм і видів освіти для 

представників різних груп суспільства. 

В Україні в наш час спостерігається величезний розрив між законами, 

що декларують права дитини з функціональними труднощами на освіту, 

соціальну інтеграцію і фактичною відсутністю механізмів реалізації. Мають 

місце явні та латентні порушення конституційних прав дітей з особливими 

освітніми потребами на життя та виховання в сім’ї, на отримання загальної 

середньої освіти, на доступ до інформаційних, рекреаційних та інших 

життєвих ресурсів. Гострота проблеми визначається стійким збільшенням 

кількості дітей із функціональними труднощами.  

За період розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні 

створено розгалужену мережу спеціальних освітніх закладів та 

впроваджується інклюзивна форма навчання. На початковому етапі 

становлення вітчизняної спеціальної педагогіки помітний внесок у розробку 

теорії та практики виховання дітей з порушеннями у розвитку зробив 

професор Іван Панасович Соколянський. Ним було створено та науково 

обґрунтовано систему навчання сліпоглухих дітей. Дуже актуальною 

сьогодні є проблема наукових пошуків і досягнень І. Соколянського в галузі 

спеціальної педагогіки, що займається питаннями навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами. Гуманізація освіти, нові вимоги до 

особистості викладача припускають посилення уваги до розвитку базових 

характеристик професійної компетенції та культури педагога. 

Підвищення ефективності функціонування спеціальної та інклюзивної 

освіти в Україні багато в чому пов’язане і з аналізом історичних прикладів 



 

передових теорій та практик, що використовуються українськими вченими 

при організації виховної та пізнавальної діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Суперечність між значимістю проблеми та відсутністю наукових 

розробок, присвячених педагогічній спадщині І. Соколянського, визначило 

центральну ланку у дослідженні цієї проблеми, що включає вивчення, аналіз 

та впровадження у педагогічну практику ідей вченого. Як пріоритетні 

напрями наукового дослідження ми виділили такі: 

- структура та зміст педагогічної системи І. Соколянського; 

- відмінні риси та педагогічні закономірності системи І. Соколянського 

та їхній впливом розвиток сучасної педагогіки; 

- історична наступність, збереження, поширення та розвиток спадщини 

педагога; 

- педагогічні аспекти вдосконалення процесу розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. 

З урахуванням вищеназваного було визначено тему випускної 

кваліфікаційної роботи «Педагогічна спадщина Івана Панасовича 

Соколянського» 

Об’єктом дослідження є педагогічна думка кінця ХІХ – першої 

половини ХХ століття. 

Предметом дослідження є ідеї педагогічної системи Івана Панасовича 

Соколянського. 

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного історико-

педагогічного дослідження та визначенні специфіки практичного 

застосування педагогічної системи І. Соколянського у логопедичній роботі. 

Визначення об’єкта, предмета та мети дослідження дозволило 

сформулювати наступні завдання: 

1) проаналізувати провідні чинники у становленні особистості 

І. Соколянського як вченого;  

2) визначити та розкрити роль педагога у вдосконаленні системи 



 

виховання та навчання сліпоглухих дітей; 

3) проаналізувати закономірності розвитку педагогічної системи 

І. Соколянського; 

4) практично перевірити ефективність використання педагогічної 

системи Івана Соколянського в логопедичній роботі. 

Методи дослідження. У процесі проведення дослідження 

застосовувався теоретичні методи: аналіз філософської, історичної, 

психолого-педагогічної, соціологічної літератури, нормативної та методичної 

документації; порівняння, зіставлення, синтез провідних ідей; дедукція та 

індукція. Другу групу методів склали: спостереження, анкетування, 

тестування, бесіда, інтерв’ювання. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

дослідження можуть бути використані логопедами під час корекційно-

розвиткової діяльність у логопедичних та у загальних групах закладів 

дошкільної освіти. 

Експериментальна база. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 43 Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Апробація дослідження: Велика Л., Хрипун Д. Аналіз психологічних 

особливостей сліпоглухих дітей у педагогічній спадщині І. Соколянського. 

Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2022. 

С. 17-20. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(61 найменування). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 90 

сторінок. Основний текст – 84 сторінки. 



 

ВИСНОВКИ 

  

Педагогічна спадщина І. Соколянського зберігає свою актуальність, що 

зумовлено, по-перше, необхідністю здійснення об’єктивного аналізу переваг 

та недоліків як вітчизняної, так і зарубіжної педагогіки, по-друге, зростанням 

кількості дітей, які мають комбіновані порушення, по-третє, недостатньою 

кількістю досліджень, присвячених цій проблемі. Питання, підняті вченим, 

мають значне практичне значення за умов розвитку сучасної освіти.  

В результаті дослідження зроблено такі висновки: 

1. Проаналізувавши провідні чинники у становленні особистості 

І. Соколянського, з’ясували, що велику роль у формуванні педагогічних 

поглядів І. Соколянського зіграла подвижницька діяльність М. Богданова-

Березовського, А. Володимирського, Є. Грачовий, М. Захарової, Є. Pay, 

Ю. Якимової та ін.  

Вивчення педагогічної діяльності, творчої спадщини І. Соколянського, 

визначило теоретико-методологічні засади, передумови становлення та 

розвитку його як педагога. Було встановлено, що основу педагогічної 

системи видатного тифлосурдопедагога становлять праці І. Павлова та 

Л. Виготського. 

2. Визначення та розкриття ролі педагога в удосконаленні системи 

виховання та навчання сліпоглухих дітей показало, що в основі блоку цілей 

та завдань, які ставив перед собою І. Соколянський, лежали гуманістичні ідеї, 

конкретизовані автором з урахуванням особливостей своїх вихованців, дітей 

із складною структурою порушення. Головною у педагогічній спадщині 

І. Соколянського було формування високо духовної, суспільно значущої 

особистості сліпоглухої дитини, що дозволило б вивести дітей зі складною 

структурою порушення із ситуації ізольованості від навколишнього світу – 

матеріально-предметного та соціального. 

3. Проаналізувавши закономірності розвитку педагогічної системи 

І. Соколянського можна стверджувати, що у своїй педагогічній практиці 



 

вчений виходив із наступних принципів:  гуманізації, комплексності, 

системного підходу, обхідного шляху, динамічного вивчення та розвитку, 

«штучного моделювання», конструювання педагогічного процесу, 

поетапності, послідовності розвитку. Усі зазначені принципи реалізувалися у 

діяльності Харківської школи-клініки у тісній єдності, забезпечуючи 

еволюційний характер розвитку педагогічної системи як цілісності. 

Дослідження показало, що комплекс виховних цілей Харківської школи-

клініки безпосередньо пов’язаний із педагогічною системою 

І. Соколянського; зміст, методи, організаційні форми навчально-виховного 

процесу адекватні цілям та принципам, що визначають особливості цієї 

школи; предметно-просторове середовище може бути охарактеризовано як 

найважливіший елемент педагогічної системи, що несе навчальне та виховне 

навантаження. 

4. Практична перевірка ефективності використання педагогічної 

системи Івана Соколянського в логопедичній роботі показала, що ті 

принципи, цілі, завдання, якими керувався вчений у своїй роботі зі 

сліпоглухими дітьми; а також зміст, методи, прийоми, форми, які він 

використовував у Харківській школі-клініці можна успішно впроваджувати 

не лише під час корекційно-розвиткової діяльності у логопедичних але й у 

загальних групах закладів дошкільної освіти. При цьому, безумовно, 

необхідно враховувати індивідуальні особливості, вік дітей, рівень їхнього 

мовленнєвого та психічного розвитку. 

Отже, підсумовуючи вище сказане можна зазначити, що педагогічна 

спадщина І. Соколянського має глибокі та перспективні ідеї, які вимагають 

подальшої розробки, що сприяло б успішнішій організації процесів навчання, 

виховання та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. 

 


