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Чалавецтва прайшло доугi шлях ад нянавiсцi i агрэсii да памяркоунасцi, партнерства i iнтэграцii 

асоб з адхiленнямi у развiццi. У шмат якiх цiвiлiзаваных краiнах адбываецца змена парадыгмы 

грамадскага i дзяржаунага усведамлення «паунацэнная большасць» - «непаунацэнная меньшасць» на 

новую устаноуку: «адзiнае згуртаванне,  якое уключае людзей з рознымi праблемамi». У новых умовах 

разумення правоу чаловека,  адна  задача – навучыць людзей  з абмежаванымi магчымасцямi увайсцi у 

наш свет. Другая  - навучыць здаровае грамадства жыць з тымi людзьмi i прымаць iх [4].   

Спецыяльная адукацыя уяуляе сабой складаную сiстэму, развiцце якой iшло нераунамерна. Усе 

нацыянальныя сiстэмы спецыяльнай адукацыi проходзяць некалькi этапоу свайго развiцця: ад трох 

тыпау спецыяльных школ – для дзяцей з парушэннямi слыха, зрока i iнтэлекту – да дыферэнцыраванай 

сiстэмы спецыяльнай адукацыi i развiцця працесау iнтэграцii. На этапе iнтэграцii змянiлiся заказчыкi. Да 

гэтуль традыцыйна заказчыкам была дзяржава, якой спецыяльная адукацыя патрэбна была з 7 гадоу, калi 

пачынау рэалiзавацца Закон аб агульным навучаннi. Бацькам жа яна патрэбна з першага дня, як толькi 

становiцця зразумелым тое, што дзiцяця мае адхiленнi у развiццi, i яны прывядуць да асаблiвых 

адукацыйных патреб.  

У справаздачы Сусветнага банка рэканструкцii i развiцця адзначаецца, што упараунаннi з 

каманднай эканомiкай i аутарытарнай палiтычнай сiстэмай адкрытыя рынкавая эканомiка i палiтiчная 

сiстэма i, адпаведна, адукацыя – гэта «гульня» iншага характэра i з iншымi правiламi [5, с.1].  

У наш час сiстэма спецыяльнай адукацыi – гэта не толькi сетка вучебна-выхаваучых устаноу, дзе 

адбываецца працэс навучання i выхаваня  дзяцей з асаблiвасцямi (парушэннямi) псiхафiзiчнага развiцця. 

Гэта сiстэма карэкцыйнай дапамогi асобам з абмежаванымi магчымасцямi цалкам на розных узроставых 

этапах, якая забяспечвае агульную адукацыю, сацыяльную адаптацыю i iнтэграцiю у грамадства. 

Спецыяльная адукацыя – галiна, дзе неабходны междысцiплiнарны падыход, ажыцяуленне прафiлактыкi 

адхiленняу у развiццi, ранняе умяшанне, шырокi абмен iнфармацыяй на мiжнародным узроуне [1, с.74]. 

Неабходнасць рэфармiравання айчыйнай спецыяльнай адукацыi на сучасным этапе была 

абумоулена абставiнамi, якiя склалiся у савецкi перыяд: сацыяльная маркiроука дзяцей з асаблiвымi 

патрэбамi як дэфектыуных, штучная  iзаляванасць iх у асобым соцiуме, безварыятыунасць форм 
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атрымання адукацыi i сiстэмы спецыяльных устаноу, выдзяленне группы “ненавучальных”, амаль поунае 

выключэнне сям’i з працеса выхавання i навучання, арыентацыя спецыяльнай адукацыi на набыцце  

школьных ведау, уменняу i навыкау на шкоду асобаснаму i сацыяльна-эмацыянальнаму развiццю дзяцей  

i г.д. [6]. 

Рэфармiраванне спецыяльнай адукацыi у Республiцы Беларусь проходзiць паэтапна з 1998 па 2010 

гады па тром асноуным напрамкам: 

*  арганiзацыйна-структурныя пераутварэннi; 

*  аднауленне зместу спецыяльнай адукацыi; 

*  удасканальванне адукацыйных техналогiй i методык навучання. 

Сучасныя прававыя, эканамiчныя, сацыяльныя i арганiзацiйныя высновы спецыяльнай адукацыi 

замацаваны Законам Республiкi Беларусь Аб адукацыi асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця 

(спецыяльнай адукацыi), прынятым Палатай прадстаунiкоу у мае 2004 года. 

Навучанне дзяцей-iнвалiдау i дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця – важны накiрунак 

дзейнасцi сучаснай школы па раду прычын: павялiченне папуляцii дзяцей з абмежаванымi 

магчымасцямi, адсутнасць дзяржауных сродкау на iх утрыманне у закрытых установах, адноснасць 

паняцця «нармальнае развiцце», iмкненне рухацца па шляху дэмакратычных пераутварэнняу i iнш.  

Ва усiм свеце ад 8 – 10 % дзяцей патрабуецца асаблiвая псiхолага-педагагiчная дапамога. У гэту 

лiчбу уваходзяць не толькi дзецi-iнвалiды, але i тыя, якiя пры умове сваечасовай дапамогi i адэкватнай 

падтрымкi прадэмаструюць значны рух наперад, максiмальна реалiзуюць свае магчымасцi i увальюцца у 

агульны паток. У Расii, па данных Мiнiстэрства аховы здароуя, дзiцячае насельнiцтва за апошнiя 10 

гадоу скарацiлася на 4 млн, колькасць iнвалiдау вырасла у 10 разоу, 2/3 дзяцей маюць праблемы са 

здароуем. [2].  Апрача ранней вядомых прычын роста дзiцячай патологii  можно аднесцi дасягненнi 

медыцыны, якiя прывялi да павышэння ступеннi выжываемасцi немаулятак. Навучыушыся збярагаць 

жыцце дзецям з грубым унутрыутробным недаразвiццем, медыцына не зауседы можа дапамагчы iм 

набыць паунацэннае здароуе.             

Разам з гэтым, адзначаецца абцяжаранасць сучаснага дзiцяцi шматлiкiмi неспрыяльнымi 

сацыяльнымi уплывамi, саматычнымi захворваннямi, якiя абумоуляваюць больш позднiя тэмпы яго 

развiцця i асобасную сваеасаблiвасць. У вынiку сцiраецца выразная мяжа памiж паталогiяй i 

iндывiдуальнымi адхiленнямi у межах умоунай нормы у развiццi дзiцяцi. За апошнiя гады усе большае 

хваляванне сярод медыкоу выклiкае мiнiмальная мазгавая дысфункцыя, якая, па звестках 

Рэспублiканскага iнсцiтута аховы мацярынства i дзяцiнства, дасягае 80%. Ад 5 до 15% дзяцей без адзнак 

разумовай адсталасцi функцыянальна не падрыхтаваны да школьнага навучання за несфармiраваннасцi 

структур галаунага мозга. Пераход на больш раннiй тэрмiн пачатка навучання можа у далейшым 

прывесцi да снiжэння узроуня iнтэлекта i, такiм чынам, да хранiчнай непаспяховасцi пазней. Гэта 
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тлумачыцца тым, што калi у першых класах вучань не здолен у пэунай меры засваiваць патрабуемы 

абъем ведау у сiлу абъектыуных прычын (несфармiраваннасць структур галауного мозга), то гэтыя веды 

у яго i не з’явяцца, а будзе фармiравацца страх перад школай, нежаданне вучыцца. 

Праблема школьнай непаспяховасцi пры павялiчэннi колькасцi дзяцей, якiя не спрауляюцца з 

праграмай i на пачатку школьнага навучання пападаюць у разряд дезадаптантау, сення з’яуляецца вельмi 

актуальнай. Па розных звестках колькасць непаспяваючых школьнiкау перавышае 30% ад агульнай 

колькасцi вучняу i складае ад 15 да 40% дзяцей ужо на пачатковай ступенi адукацыi. Калi  яшчэ учора 

прыарытэты былi адданы дыягностыцы узроуня актуальнага развiцця i аналiзу прычын, якiя выклiкаюць 

цяжкасцi ва вучебнай дзейнасцi, то сення павiнна вырашацца задача комплекснага суправаджэння такiх 

дзяцей. 

Для распрацоукi тэорыi навучання i выхавання, заснаванай на абъектыуным падыходзе да 

вызначэння патэнцыяльных магчымасцяу i патрэб дзiцяцi з парушэннямi у развiццi, патрабуецца глыбокi 

аналiз сучасных праблем спецыяльнай адукацыi у розных краiнах з улiкам назапашанага вопыта у галiне 

карэкцii, рэабiлiтацii, сацыялiзацii i iнтэграцii гэтай катэгорii насельнiцтва.  Тым не меньш, у 

мiжнароднай практыцы паступова фармiруецца перакананне, што чалавек мае права на 

iндывiдуальнасць, самабытнасць, прызнанне i улiк грамадствам яго асаблiвасцей, у тым лiку i 

абмежаваных магчымасцяу жiццядзейнасцi. Грамадства павiнна прапанаваць такому чалавеку 

медыцынскую, сацыяльную, псiхалагiчную i педагогiчную дапамогу, а не карэкцыю. 

Зараз на тэрыторыi былога Савецкага Саюза прасочваюцца новыя тэндэнцыi у спецыяльнай 

адукацыi: назiраецца пашырэнне прадмета i абъекта вывучэння дэфекталогii. Вiдавочна, што праблемы 

прыроджаных або набытых у раннiм узрасце парушэнняу i вынiкау, выклiканых iмi, не знiкаюць у сувязi 

з завяршэннем перыяда дзяцiнства. Часам яны нават пагаршаюцца пасля заканчэння спецыяльнай 

школы. Такiм чынам, пашырэнне абъекта дэфектологii (карэкцыйнай педагогiкi) маюць месца за кошт 

павялiчэння  узроставага дыяпазона охаплiваемага кантынгента: не толькi дзецi, але i падлеткi, дарослыя. 

Пашырэнне прадмета дэтермiнуецца змяненнем умоу жiццядзейнасцi i павялiчэннем колькасцi 

выкарыстовываемых  сродкау карэкцii.  

Адзначаецца перайменаванне дэфекталогii у карэкцыйную (спецыяльную) педагогiку i псiхалогiю, 

таму што асноуны акцэнт у гэтым тэрмiне робiцца на вызначэннi адхiленняу у развiццi, а не на iх 

устараненнi; на недахопах, а не на пазiтыуных баках асобы. 

Актыуна развiваецца i трэцi варыянт карэкцыйнай педагогiкi, якая паходзiць не з класiчнай 

дэфекталогii, а з праблем сучаснай сацыяльнай псiхалогii i педагогiкi (А.Дз. Ганееу, Н.I. Лiфiнцэва, Н.В. 

Ялпаява, I.П. Падласы, Г.Ф. Кумарына i i нш.) [1, с.8-9].   

   Развiцце сеткi спецыяльных устаноу у сучасных умовах iдзе дзвумя шляхамi. Першы шлях – гэта 

дыферэнцыацыя i удасканаленне iснуючай сеткi спецыяльных устаноу, а таксама стварэнне новых 
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рэабiлiтацыйных служб дапогi дзецям з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцца. Так, пачыная з 1992 года у 

Республiцы Беларусь шырокае распаусюджанне атрымау новы тып установы –  Цэнтр карэкцыйна-

развiваючага навучання i рэабiлiтацii, значна змянiлiся функцii былых лагапедычных пунктау пры 

масавых установах, якiя пераутвораны у пункты карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi. У структуры 

спецыяльнай школы можа адкрывацца адзяленне сацыяльнай адаптацii i рэабiлiтацii, якое разам з 

кансультатыунымi задачамi, аказвае дапамогу у прафарыентацii, атрыманнi прафессii, працауладкаваннi 

i працоунай адаптацii. 

Другi шлях звязан з iнтэграцыяй гэтых дзяцей не толькi у грамадства, але i з развiццем мадэлей 

iнтэграванага навучання. Высновай змянення сiстэмы спецыяльнай дапамогi з’яуляецца увасабленне iдэi 

арыентацii не на дэфект, а на патэнцыяльныя магчымасцi дзiцяцi. [3, с. 6-7]. 

Выбраная форма i варыянт спецыяльнай адукацыi можа змяняцца у залежнасцi ад пазнавальных 

магчымасцяу i вучебных поспяхау вучня, яго фiзiчнай i псiхiчнай працаздольнасцi: спецыяльная школа, 

iнтэграванае навучанне, iндывiдуальнае навучанне на даму i  ва умовах стацыянарнай лячэбнай 

установы.  Усе спецыяльныя школы (класы), акрамя дапаможных (для дзяцей з iнтэлектуальнай 

недастатковасцю), даюць цэнзавую адукацыю. У Канцэпцii рефармiраванiя спецыяльнай адукацыi у 

Республiцы Беларусь вызначаецца чатыры аптымальных варыянта па цэнзавасцi/няцэнзавасцi адукацыi.  

У айчынай педагогiцы доугi час захоувалася паняцце “ненавучальныя дзецi” (у савецкi перыяд яно 

распаусюджвалася на 2/3 вучняу,  якiя мелi патрэбу у спецыяльнай дапамозе). Такая з’ява адсутнiчала як 

у тэорыi, так i у педагагiчнай практыкi цывiлiзаваных краiн. Калi вучань не здолен засвоiць адну 

праграму, прапануецца iншая, пасiльная для яго, ажыцяуляецца адукацыя, маючая сэнс.  

Уцэлым па усiм вышэй выказаным матэрыялам можно зрабiць наступныя вывады: 

 спецыяльная адукацыя – гэта неадъемная частка масавай адукацыi з трымя звеннямi: 

дашкольным, школьным i прафесiйным; 

 спецыяльная адукацыя знаходзiцца у пастаяным развiццi; 

 яна займае прыарытэтную пазiцiю у дзяржаунай адукацыйнай палiтыцы; 

 ствараюцца новыя падыходы да узаемадзеяння памiж масавай i спецыяльнай школай; 

 здейсняецца ахоп навучаннем усiх вучняу; 

 прадастауляецца магчымасць выбара форм навучання; 

 ствараецца псiхолага-медыка-педагагiчная служба ранняга вызначэння парушэнняу у развiццi. 

Прынцыпова важным з’яуляецца забяспячэнне умоу для эвалюцыйнага развiцця сiстэмы 

спецыяльнай адукацыi  у якасцi адкрытай, дзейнючай у адпаведным  прававым ассяродзi з улiкам 

наяуных сацыяльна-эканамiчных i соцыакультурных умоу.  
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У якасцi перспектыуных напрамкау развiцця сiстэмы спецыяльнай адукацыi можна назваць 

наступныя: 

 Стварэнне службы педагагiчнага патранажа для дзяцей ранняга узроста. 

 Пашырэнне iнфармацыйна-кансультацыйных служб. 

 Выкарыстанне у грамадскiм жыццi альтэрнатыуных сродкау камунiкацii, уключая жэставую 

мову, сiстэму Брайля i пiктаграмна-iдэаграмныя зносiны. 

 Аптымiзацыя зместу адукацыi (у тым лiку пабудаванага на прадметна-комплекснай выснове, а 

таксама зыходзячы з субъекта навучання). 

 Iндывiдуалiзацыя вучебных праграм, адпавядных адукацыйным стандартам. 

 Кампутэрная падтрымка вучебна-метадычных комплексау. 

 Забяспячэнне шматузроунявага навучання пры больш шырокай вонкавай i унутранай 

дыферэнцыацыi. 

 Заахвочванне адкрыцця прыватных  спецыяльных устаноу. 

 Пашырэнне спецыяльных адукацыйных паслуг i павышэнне iх якасцi.  

 Арганiзацыя дадатковай адукацыi (пазашкольныя установы, клубная работа) для падлеткау i 

дарослых з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, якая забяспечвае як профiльнае навучанне, так i 

развiцце творчага патэнцыяла для яго рэалiзацii у вольны час. 

 Стварэнне мiжведамственага каардынацыйнага савета па спецыяльнай адукацыi. 
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Summary 

The article describes the development of special education, new tendencies and approaches in modern 

conditions determining the integration of disabled children into mainstream education and social inclusion. 
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Рэферат 

УДК 371.9 Варэнава Т.В. Спецыяльная адукацыя: стан i перспектывы развiцця.  

Артыкул прысвячаны развiццю сiстэмы спецыяльнай адукацыi, новым тэнденцыям i падыходам, 

якiя складаюцца у сучасных умовах сацыяльнай i адукацыйнай iнтэграцii. 
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