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У підручнику розкрито загальні засади 

спеціальної психології, визначено її предмет, 

принципи, завдання і методи. Обґрунтовано 

закономірності психосоціального розвитку в 

онтогенезі та дизонтогенезі, 

охарактеризовано особистість в умовах 

депривації та основні підходи до оптимізації її 

розвитку.  

Підручник адресований студентам, науковцям та практикам, усім, 

кого цікавлять проблеми спеціальної психології. 

Актуальність створення підручника зі спеціальної психології 
більш ніж на часі, позаяк підготовка сучасного фахівця-психолога 
в системі вищої педагогічної освіти визначається процесами, що 
відбуваються в соціальному й культурному середовищі, 
зростаючими вимогами до якості професійної підготовки й рівня 
розробленості ефективних засобів для досягнення достатнього 
науково-методичного рівня навчання. 

Підготовлений докторами психологічних наук В. В. Кобиль- 
ченко, І. М. Омельченко підручник «Спеціальна психологія» 
адресований передусім студентам ЗВО, які опановують 
психологію, і сприятиме їхній мотивації щодо вибору професії, 
поглибить їхні знання про закономірності психосоціального 
розвитку в онтогенезі та дизонтогенезі; про прояви, причини і 
механізми порушень особистісного розвитку; можливості 
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компенсації, реабілітації й корекції порушеного розвитку; 
методах його діагностики, сучасних шляхах оптимізації 
розвитку депривованої особистості. 

На сьогодні навчальна дисципліна «Спеціальна психологія» 
є однією з провідних з напряму підготовки 016 «Спеціальна 
освіта» та 053 «Психологія». 

Донедавна спеціальна психологія була невід’ємною 
частиною дефектології – комплексної науки, що включала як 
різнобічне вивчення причин і механізмів розвитку, що 
відхиляється від норми, так і розробку науково обґрунтованих 
медико-психолого-педагогічних корекційних впливів стосовно 
дітей, що мають різні недоліки в психофізичному розвитку. 

Зусилля психологів, які працювали в дефектології, були 
спрямовані, насамперед, на вивчення особливостей розвитку 
дітей (головним чином, – когнітивної сфери) стосовно до 
виділених типів аномального розвитку. 

На думку українських вчених М. Матвєєвої, В. Синьова, 
О. Хохліної, предметом спеціальної психології є всі психічні 
явища, а саме: пізнавальні та емоційно-вольові психічні 
процеси, психічні стани та психічні властивості, які 
виявляються у різних формах активності людини – діяльності, 
спілкуванні, поведінці. 

Обговорюючи питання про співвідношення розвитку 
психіки й розвитку особистості, А. Петровський зазначав, що 
при єдності цих процесів вони не є тотожними. Хоча розвиток 
психіки в цілому, й формування перцептивних, мнемічних, 
інтелектуальних процесів у його складі, зокрема, є важливим 
компонентом, стороною, аспектом розвитку особистості, тільки 
ним розвиток особистості не вичерпується, адже поза увагою 
дослідників залишаються, зокрема, її емоційні та вольові 
характеристики. 

Психологічні дослідження, як цілком слушно зазначає у 
своїх працях І. Бех, повинні бути орієнтовані не лише на 
вивчення когнітивних (пізнавальних) процесів, але також волі, 
що хоча й не вичерпує проблематику усього розвитку 
особистості, але становить винятково важливу її частину. 

Ці міркування висловлюються тут лише тому, що 
методологічно неприпустимим є повне ототожнення понять 
«особистість» і «психіка», яке виявилося однією із основних 
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причин деформації деяких вихідних принципів розуміння 
рушійних сил розвитку особистості. 

Як стверджував у своїх працях А. Петровський, 
традиційний підхід до проблеми розвитку не знав у минулому 
розрізнення розвитку особистості й розвитку психіки. Тим 
часом подібно до того, як особистість і психіка є нетотожними, 
хоча й перебувають у неподільній єдності, так і розвиток 
особистості (як системної соціальної якості індивіда, суб’єкта 
суспільних відносин) і розвиток психіки утворюють єдність, але 
не тотожність. 

Початок методологічному штурму ідеї про тотожність 
особистості й психіки, що імпліцитно існує в працях багатьох 
психологів, поклав Е. Ільєнков який вважав за необхідне 
«шукати відгадку» структури особистості у просторі поза 
органічним тілом індивіда й саме тому, як не парадоксально, у 
внутрішньому просторі особистості. У тому самому просторі, в 
якому спочатку виникає людське ставлення до іншого індивіда 
(саме як реальне, чуттєво-предметне, матеріально-відчутне 
ставлення «усередині» тіла людини, що потім перетворюється в 
те саме «ставлення до самого себе», опосередковане ставленням 
до «іншого», що і становить суть особистісної, специфічно 
людської природи індивіда. 

Однак, суперечки про те, «що таке особистість», у сучасній 
психології усе ще не завершені. 

В останні десятиліття посилюється тенденція до 
інтегрованого, цілісного розгляду особистості. Головний сенс 
цих поглядів полягає в обстоюванні рівнозначного впливу на 
розвиток людини двох підструктур, визначених свого часу 
О. Мазурським, – ендопсихіки та екзопсихіки. Структурно 
ендопсихіка складається з психічних елементів: процесів, 
функцій, станів й слугує своєрідним внутрішнім каркасом 
особистості. Якщо до ендопсихіки належать такі психічні 
процеси як сприймання, пам’ять, мислення, то до складу 
екзопсихіки входять почуття, ідеали, інтереси й т.п. Тобто, в 
екзопсихіці концентрується увесь соціальний зміст особистості. 

Ще донедавна в теоретичних і емпіричних дослідженнях в 
царині спеціальної психології пріоритет надавався вивченню 
особливостей психіки дітей та підлітків, а цілісний розвиток, 
становлення й формування депривованої особистості на різних 



ISSN 2226-4078 (print). ISSN 2410-3527 (online). Психологія і особистість. 2020 № 2 (18) 

311 

вікових етапах, переважно, залишались без уваги. Крім того, у 
повсякденній практиці роботи домінувала утилітарна установка 
на розвиток окремих психічних процесів (сприймання, уяви, 
пам’яті, уваги мислення й т.п.), формування практичних 
навичок та умінь, а ресурсний потенціал особистості, при цьому, 
не розглядався. 

Проте, як зазначає С. Мадді, чим більш депривовані життєві 
потреби, тим більшою буде тенденція особистості щодо їхнього 
задоволення. Стан депривованості, на його думку, 
характеризується високою психологічною напругою, і, 
відповідно, в особистості виникає ціль, спрямована на редукцію 
цієї напруги. 

Феномен депривації у психологічній науці останнім часом 
набуває усе більшої ваги, оскільки виступає суттєвим 
гальмівним чинником для повноцінного розвитку особистості. 
Такий підхід є ключовим твердженням багатьох досліджень, які 
визначають депривацію як психологічне явище, що впливає на 
різні сторони людської особистості та означає позбавлення або 
обмеження людини в певних життєво важливих потребах 
упродовж певного часу. 

Натепер в психологічній науці існує три стилі теоретизації: 
класичний, некласичний і постнекласичний стиль, який 
останнім часом починає домінувати. При цьому стилі 
теоретизації не психіка, а людина стає центром, метою й 
цінністю психологічного пізнання. Постнекласична психологія 
розвиває ідеї про соціальне конструювання реальності й 
особливу значущість суб’єктивного досвіду. Перехід до 
постнекласичної психології обумовлений прагненням до 
інтеграції психологічного знання. 

Не зважаючи на існуючі відмінності між природничо-
науковим і гуманітарним типами наукової раціональності, 
сучасними методологами науки підкреслюється бажаність їхньої 
конструктивної взаємодії при вирішенні конкретного 
дослідницького завдання, оскільки абсолютизація зазначених 
підходів, їхнє протиставлення, беззастережне прийняття або 
повне заперечення приводить або до істотного «урізання» 
об’єкта психології, або до суб’єктивізму з низькою вірогідністю 
отриманих даних. 
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Результатом останньої кризи в психологічній науці є 
парадигмальний плюралізм, який усе більше нагадує 
методологічну невизначеність. У сучасній соціальній ситуації, 
ситуації виражених культуральних зрушень і соціокультурної 
невизначеності, спеціальна психологія відчуває виражену 
потребу в нових методологічних підходах, що дозволяють 
розвивати нові технології діагностики й соціально-психо- 
логічної реабілітації. 

Значущими для розвитку спеціальної психології є 
досягнення психологічної науки останніх років, обумовлені усе 
зростаючим впливом гуманістичної парадигми на уявлення про 
предмет і методологію психологічних досліджень. 

Якщо природничо-наукова парадигма пропонує знаходити 
засоби виключення суб’єкта пізнання зі структури самого 
одержуваного знання (вимога об’єктивності), то гуманістична 
парадигма орієнтує на розуміння й розвиток самої особистості, 
її активності. 

Класична психологія, яка існує в межах природничо-
наукової парадигми, займається переважно тим, що є поганим в 
житті людини та у її відносинах з іншими людьми. Вона як би 
«забула» про сильні сторони, концентруючись на людських 
слабостях, орієнтується переважно на те, чого людині «не 
вистачає». Велика увага приділяється таким явищам як 
«хвороби», «дистреси» і т.д. 

Згідно з М. Селігманом, сучасна психологія за своєю 
сутністю стала віктимологією. Людина розглядається в ній як 
принципово пасивна істота зі зниженою особистою 
відповідальністю й, так званою, «вивченою безпорадністю», 
коли вона стверджується в думці, що завжди буде жертвою 
інших людей або життєвих обставин. 

Однак, у гуманітарній парадигмі, за визначенням 
О. Петренка, людина – не є жорстко детермінованою системою, 
не підкоряється суворим законам, а володіє здатністю до 
внутрішнього розвитку та свободою волі й виступає не рівною, 
не тотожною самій собі в кожен новий момент часу. Стосовно 
особистості людини некоректними є фінальні моделі та 
прогнози, побудовані на принципі детермінізму. Може йтися 
тільки про сценарії варіантів розвитку подій, коли в кожен 
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момент часу людина чи суспільство реалізовують одну 
можливість із набору потенційних. 

Гуманітарна парадигма, в центрі якої перебуває людина, 
пропонує звернути увагу не на вивчення відхилень і 
захворювань психіки, а на ресурси й потенціал особистості, її 
позитивне функціонування. Значний внесок у розробку 
проблеми здорової життєдіяльності робить позитивна психо- 
логія, зосереджена на вивченні ресурсних аспектів психіки 
людини на відміну від орієнтації на психологічні проблеми та 
патології. Основними темами позитивної психології виступають 
щастя, оптимізм, довіра, солідарність. З погляду позитивної 
психології здоров’я включає в себе здатність людини 
отримувати задоволення від життя, створювати баланс між 
життєдіяльністю й зусиллями, спрямованими на досягнення 
психологічної стійкості, вибудовувати приємне, добре і 
змістовне життя. 

Основна ідея позитивної психології полягає у тім, що 
недостатньо звільнити людину від неприємних симптомів і 
проблем, щоб вона відчула себе благополучною і щасливою, і 
що вивчення закономірностей оптимального, благополучного 
життя й діяльності повинне являти собою окреме поле 
психологічних досліджень. 

Нагромадження психологічних досліджень теоретичного й 
прикладного характеру привело до потреби в їхній 
систематизації й пошуку нових інтегративних підходів, що 
пояснюють вплив на людину умов середовища. 

Виникла необхідність у пошуку й розробці нових підходів, 
які передбачають не стільки збільшення нових перемінних й, 
відповідно, наукових понять, які їх пояснюють, скільки зміни 
уявлень про взаємодію суб’єкта з його соціальним оточенням, 
середовищем, у якому відбувається його життєдіяльність. 

Визнання більш тісних відносин суб’єкта й середовища має 
потребу в новому баченні багатьох питань і шляхів їхнього 
вирішення. Важливим стає не тільки загальна успішність 
людини з тими чи іншими психофізичними порушеннями, а і її 
здатність налагоджувати соціальні стосунки й максимально 
використовувати можливості соціуму. 

Методологічні границі експериментальних досліджень, 
зручних для вивчення класичних психологічних категорій, таких 
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як психічні процеси, стани, властивості, якості, здатності 
виявилися дещо обмеженими у вирішенні широкого кола 
проблем, пов’язаних з факторами, які обтяжують розвиток 
людини з психофізичними порушеннями. 

Сутність сучасного парадигмального зрушення в 
психологічній науці полягає у тім, що в поле зору вчених 
потрапляють нові об’єкти: відкриті системи, що само- 
розвиваються, і сучасний стан, а також основні перспективи 
розвитку наукового знання і технологій найближчим часом усе 
частіше описують поняттям «постнекласична наука». Очевидно, 
що людина і її психіка можуть і повинні розглядатися в якості 
відкритих систем, що саморозвиваються: поділ й, тим більше, 
протиставлення об’єкта й суб’єкта пізнання в низці випадків 
виявляється принципово неможливим. 

У самому загальному визначенні, система, що 
саморозвивається, може бути описана як система, що сама в собі 
містить перспективу розвитку, самостійно обирає цілі свого 
розвитку й внутрішні критерії досягнення цих цілей, що 
передбачає можливість зміни параметрів, структури та інших 
характеристик системи в процесі її розвитку. 

На основі глибинного теоретичного аналізу і синтезу даних 
теорії сучасної психології авторам рецензованого підручника 
«Спеціальна психологія» В. В. Кобильченко, І. М. Омельченко 
вдалося визначити предмет та завдання спеціальної психології, 
її загальні та специфічні принципи. 

Теоретичний матеріал підручника представлений переважно 
трьома першими розділами («Загальні засади спеціальної 
психології», «Дизонтогенез особистості в медичному дискурсі», 
«Дизонтогенез особистості в психологічному дискурсі»), у яких 
розкрито поступ спеціальної психології на сучасному 
історичному етапі, її нова парадигма; предмет і міжпредметні 
зв’язки, завдання, методи і принципи; уявлення про норму 
розвитку, «дефект» та його структуру; розглядаються потреби 
як головний рушій розвитку особистості, їх депривація та 
чинники, які її зумовлюють; психологічні категорії «благо-
получчя/неблагополуччя». 

У четвертому розділі «Психологія депривованої 
особистості» аналізується та характеризується особистість 
людини на різних вікових етапах розвитку в умовах зорової, 
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слухової, психічної, когнітивної, комунікативної, рухової та 
соціальної депривації; наводяться оригінальні результати 
сучасних експериментальних досліджень, проведених в Україні. 

В останньому п’ятому розділі «Шляхи оптимізації розвитку 
депривованої особистості» детально аналізуються такі базові 
наукові категорії спеціальної психології як компенсація, 
реабілітація і корекція, пропонуються в якості джерела 
позитивних особистісних змін зовнішні та внутрішні ресурси 
особистості й психологічний супровід як сучасна технологія 
оптимізації розвитку депривованої особистості. 

До кожного розділу авторами запропоновані запитання і 
завдання для самостійної роботи та контролю знань студентів; 
підручник містить термінологічний словник та список 
літератури. 

Необхідно відмітити інформаційну та фактологічну 
насиченість підручника, відповідність усіх викладених у ньому 
даних сучасному рівню розвитку психологічної науки. Наведені 
в тексті підручника авторські схеми та моделі без сумніву 
сприятимуть більш глибокому засвоєнню навчального 
матеріалу.  

Оцінюючи загалом рецензований підручник «Спеціальна 
психологія» слід вказати на його відповідність науково-
методичним вимогам ЗВО. 

Сподіваємось, підручник «Спеціальна психологія» стане 
при нагоді науковцям, які працюють в галузях вікової, 
педагогічної, соціальної та спеціальної психології; спеціальної 
та інклюзивної освіти; викладачам і студентам педагогічних 
коледжів та університетів; практичним психологам і педагогам-
практикам. 




