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традиционные указания.  Все предметы, обычно запретные для детей, были сохранены 
самими детьми, они их берегли, учась, таким образом, двигаться, не натыкаясь на вещи, 
переносить их, не разбивая и т.д. Для каждого упражнения был разработан собственный 
учебный рабочий материал, предъявляемый ребенку индивидуально в строгой 
последовательности. Материал содержал возможность самостоятельного контроля над 
ошибками и исправления их.  Все дети    следовали собственной мотивации. Их не 
наказывали и практически не поощряли. Создание специальной среды, по нашим 
наблюдениям, влияло не только на детей, но и на педагога. Педагог сосредотачивал 
внимание на их собственных потребностях, способностях и одаренности.   Педагог лишь 
поощряла их в стремлении самим управлять выбором темпа, темы и закрепления изученного.  

Следует отметить, что срез знаний из разных областей показал, что дети не оставляют 
вопросы без ответов, дают оригинальные ответы, что подтвердило наличие у ребенка 
уникальных способностей к саморазвитию путем невмешательства.    

Уровневые результаты по окончанию эксперимента превзошли ожидания и показали 
следующее: высокий уровень– 44 %, средний –56 %. Низкий уровень развития детей не 
наблюдался. Безусловно, нами были отмечены и некоторые минусы. Но в целом, создание 
специальной среды в процессе воспитания ребенка показало, что такая среда активно влияет 
на развитие ребенка, дает ему возможность самостоятельного выбора; приводит к тому, к 
чему он стремится, и способствует свободному и эффективному развитию в ребенке всех 
важных навыков и умений. 

 Таким образом, влияние специальной среды является очень эффективным в развитии 
ребенка; а гуманистический подход Монтессори к ребенку, ставящий его в центр 
педагогической системы, подчинен   потребностям ребенка, ориентируется на его личность, 
может быть активно использован как педагогами, так и родителями. 
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Стаття розглядає психологічні проблеми учасників навчального процесу, якщо їх біографічна 
культурна ідентичність не співпадає з культурою навчального середовища. Автор вказує, що така 
невідповідність призводить до невдач у навчанні й втрати особистості. 

Ключові слова: культурна різноманітність, культурна ідентичність, навчальне середовище, 
самопрезентація, самоідентифікація, європейська ідентичність. 

 

У сьогоднішньому світі неможливо знайти країну, яка б не відчувала на собі впливи 
міграційних процесів. Особливо гостро ці процеси відбиваються в освіті. Освітній процес – 
це співпраця усіх його учасників: учнів, учителів, адміністрації, навчального середовища в 
цілому, громади й суспільства. Ураховуючи мультиетнічний склад учительства, студентства 
й учнів, сьогодні необхідно звернути увагу на те, як різнобарвне культурне й етнічне 
середовище впливають на психологічний стан вчителів і учнів, на формування їхньої 
самоідентифікацій та самопрезентації у суспільстві. Дослідники освітніх процесів у 
західноєвропейських країнах  [14; 15] звертають увагу на те, що невідповідність біографічної 
етнічної чи культурної самоідентифікації того, хто навчається, й культурної ідентифікації 
оточуючого освітнього середовища негативно впливають на результати навчальної 
діяльності, призводять до психологічної кризи, спустошення, втрати культурних орієнтирів і 
деградації особистості.  

Тож освітяни сьогодні розглядають питання формування культурної особистості з 
урахуванням змін, що несуть у собі трудова чи вимушена міграція, зміни культурного 
середовища навчання й праці. У документах Євросоюзу з питань освіти й науки вказується 
на необхідність зміни підходів до організації освітнього процесу з урахуванням постійних 
соціальних змін і прибуття представників нових етнічних груп. Тож основним заповітом 
європейської освіти сьогодні є гнучкість, уміння пристосовуватися до змін, вбачати переваги 
у культурній різноманітності й формувати європейську ідентичність учителів та учнів [15; 6; 
7].  

Для учителів основним стає уміння організовувати співпрацю усіх учнів [3] 
незалежно від їхньої культурної чи етнічної приналежності. Для цього учителю необхідно 
працювати над собою, щоб  позбавитися від упереджень, можливого негативного досвіду 
культурної взаємодії, навчитися ураховувати культурні відмінності в організації навчальної 
діяльності, задіювати у навчальному процесі культурний досвід усіх численних етнічних та 
культурних спільнот, налагоджувати співпрацю з мультикультурною громадою, залучати 
батьків та інших членів цієї громади до участі у навчальному процесі, навчити усіх учнів 
взаємоповазі, толерантності й взаємодії [16]. Для адміністрації та організаторів навчального 
процесу питання толерантності, психологічної гнучкості й відкритості також стають 
важливими. Відомо, що кількість представників некорінного населення серед 
адміністративного апарату навчальних закладів значно менше, ніж серед учителів та учнів. 

Учні, що виступають основними учасниками навчального процесу, у силу свого віку, 
недостатньої обізнаності, інтелектуальних особливостей, недостатньо розвинених навичок 
соціальної адаптації, самопрезентації, психологічної гнучкості входять у групу 
психологічних ризиків у зв’язку з тим, що кордони їхньої особистості можуть порушуватися 
через необхідність брати участь у продуктивній діяльності в умовах постійного стресу через 
невідповідність їх культурної самопрезентації й самоідентифікації та культурної презентації 
оточуючих. 

Поняття «самопрезентація» і «самоідентифікація» було введено у науковий дискурс 
С.Московічи [17]. Самопрезентація означає − ким людина сама себе вважає і як вона себе 
бачить у комунікації з іншими. Самоідентифікація більше націлена не на зовнішній прояв себе 
як культурної особистості, що виконує певні соціальні ролі, а на усвідомлення свого 
внутрішнього «я» як представника певної культури, що передбачає виконання певних умов, 
відповідності певним моделям поведінки, зумовлених даною культурою. Але у динамічному 
світі сьогодні культура виступає як елемент соціуму, що постійно змінюється [12], вбираючи у 
себе все нові культурні патерни взаємодії, що виникають у зв’язку з розширенням кордонів і 
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появою постійної, циклічної, зворотної й кругової міграції [1; 2]. Тож поняття соціальної 
самопрезентації сьогодні охоплює величезну кількість культурних з’язків. Відповідно, 
соціальна презентація і самоідентифікація змінюються стільки разів, скільки соціальних 
контактів людина встановлює й скільки соціальних ролей вона виконує та скільки разів їх 
доводиться пристосовуватися до різноманітних культурних чи соціальних умов існування. 
Дослідники вказують, що ми заново формуємо свою власну культурну ідентичність кожен раз, 
коли стикаємося із проявами іншої культури, з якою ми вступаємо у контакт і вплив якої ми 
відчуваємо [10; 4; 5; 8; 9]. Тож, опиняючись у незнайомому культурному середовищі, людина 
відчуває стрес через необхідності презентувати себе у суспільстві й захищати свою культурну 
самоідентифікацію. До того ж, умови соціокультурного існування задають певні моделі 
поведінки, тобто необхідність діяти у відповідності з певними уявленнями про дану етнічну чи 
культурну групу. Отже, людина змушена вибудовувати декілька соціокультурних 
самопрезентацій, які б відповідали різноманітним умовам її соціального існування. Науковці 
говорять і про формування «схованої» («прихованої») ідентичності [12, с. 8], коли її 
біографічна культурна ідентичність та культурна ідентичність її навчального чи виробничого 
середовища не співпадали. 

Такі умови соціального існування не можуть не призводити до негативних наслідків. 
Тож основним завданням освітян країн Західної Європи стало формування нового підходу до 
організації навчального процесу, який базується на безумовній повазі до усіх культур і 
етносів, толерантності, рівності усіх і рівному доступі до освіти усіх, незалежно від 
соціокультурного походження. Наступним кроком стає формування нової культурної 
ідентичності, що можна назвати «мозаїчною» [12, с. 15] і європейської самоідентифікації. 
Мозаїчна самоідентифікація не відкидає усі можливі прояви культурної особистості, а 
вбудовує усі відтінки її культурної ідентифікації в єдину, цілісну структуру, де немає 
протиріч між усіма гранями етнічної, культурної, соціальної презентації, вони доповнюють і 
підтримують одна одну. Така особистість є цілісною і одночасно гнучкою. Кожен раз, коли 
вона стикається із різноманітними культурними викликами, вона знаходить певний аспект 
своєї власної культурної ідентичності, що допомагає їй зрозуміти й трансформувати цей 
виклик у плідну співпрацю.  

Європейська ідентичність – новий термін, яким оперують у документації країн 
Західної Європи з питань соціальної стратегії, освіти, гуманітарних проблем тощо. Під 
європейською ідентичністю розуміють формування такої самосвідомості особистості, яка б 
не вступала у конфлікт із різноманітними етнокультурними особливостями сучасного 
європейського суспільства, але вбачала у них переваги. Європейська ідентичність передбачає 
верховенство загальнолюдських цінностей над вузько-національними [11]. У практичній 
діяльності педагогів формування європейської ідентичності учнів відображається у визнанні 
цінності кожної культури, важливості внеску кожної національної культури у 
загальноцивізаційний процес, визнання культурних відмінностей необхідними для 
подальшого культурного розвитку європейської цивілізації, що збагачують її і сприяють 
формуванню нової європейської самосвідомості й самоідентифікації. 
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КОРЕКЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ПІДРУЧНИКІВ З 
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ 

 

Illustrations can give children a sense of personal identity and an awareness of their cultural heritage. 
Illustrations are literature in their own right and, whether used by themselves or integrated with written texts, they 
sharpen the perception of children, stimulate their imagination and increase their sense of observation. 

Key words: illustrations, literature textbooks, mentally retarded  pupils. 
 

Розглянуто корекційний вплив ілюстративного матеріалу підручників з літературного читання на 
психофізичний розвиток розумово відсталих учнів та становлення їх як активних читачів. 

Ключові слова: розумово відсталі учні, корекція, ілюстративний матеріал, літературний твір, 
читацька діяльність, підручник з літератури. 
 

По закінченню шкільного навчання кожен розумово відсталий учень відповідно до 
вимог програм з української (російської) літератури в певній мірі відповідно до своїх 
можливостей повинен оволодіти читацькою діяльністю. Завдяки їй він зможе активно 
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