
 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

 
освітній ступень магістр 

 

на тему 

 
 

 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-

РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Виконала:  

студентка ІІ курсу, групи  604а, 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Євєєва В.Ю. 

 

Керівник: 

д. п.н., доцент 

Цимбал-Слатвінська С.В. 

 

Рецензент: 

канд. пед.наук, доцент  

Бабій І. В. 

 

 

 

 

Умань – 2021 

 



 

ЗМІСТ 

ВСТУП …………………………………………………………………...…4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ДО РОБОТИ З 

ДІТЬМИ ІЗ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ………………8 

1.1. Сучасний стан проблеми підготовки майбутніх фахівців в працях 

вітчизняних та закордонних науковців ………………………………………… 8 

1.2.  Теорія та практика інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в Україні та їхній вплив на підготовку логопедів у системі 

вищої педагогічної освіти…………………………………………………….....16 

1.3. Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з аутистичними 

порушеннями……………………………………………………………….........29 

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ 

ЦЕНТРІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ………………………………………………………………….36 

2.1 Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних до професійної діяльності в умовах інклюзії………36 

2.2. Критерії та рівні готовності майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в 

інклюзивних групах………………………………………………………….…46 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ………………………………………………….52 

3.1. Діагностика рівнів готовності майбутніх фахівців до роботи з 

дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивно-ресурсних 

центрах…………………………………………………………………………...52 

3.2. Реалізація педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців 



 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями в інклюзивних групах…………………………………………..59 

3.3. Зміст та аналіз результатів експериментального 

дослідження……………………………………………………………………..61 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..68 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Історіографічний аналіз психолого-

педагогічної літератури вказує на високий показник досліджуваності 

проблеми підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в 

Україні. Зокрема, стрижневою у наукових доробках така проблема стала у 

працях таких вчених як А. Богуш [9], К. Крутій [40], Н. Гавриш [13], 

Л. Артемова [4], Т. Поніманська [62], О. Кучерявий [44], Г. Бєлєнька [8], 

Н. Лисенко [46], Н. Маковецька [47] та ін. 

Нині суттєво змінився погляд науковців та практиків щодо освіти для 

дітей із особливими освітніми потребами, що регламентується такими 

законодавчими документами міжнародного та національного рівнів: 

Декларація про права інвалідів (1975), Конвенція ООН про права дитини 

(1989), Всесвітня декларація «Освіта для всіх» (1990), Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю (1993), Саламанська 

декларація (1994), Конституція України (1996), Дакарські рамки дій (2000), 

Закон України «Про дошкільну освіту» (2001), Конвенція ООН про права осіб 

з інвалідністю (2006), Концепція розвитку інклюзивної освіти (2010), 

Інчхонська декларація (2015), Лист МОН України «Щодо організації 

діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

(Інструктивно-методичні рекомендації) (2015), Закони України «Про освіту» 

(2017), «Про вищу освіту» (2017), Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та 

інклюзивно-ресурсних центрів» (2018) тощо [118]. 

Зважаючи на конструктивні зміни у системі української освіти та 

впровадження інклюзії як однієї з основних положень розвитку освіти, 

науковці : Т. Скрипник [81], А. Колупаєва [33], О. Гуренко [16], Т. Ілляшенко 

[24], Т. Сак [79], Л. Міщик [50], М. Перфільєва [61] та ін. займалися 

розробленням цієї проблеми на теренах України. 

Однією з найбільш розповсюджених категорій порушень розвитку дітей 



 

є аутистичні порушення1, що вимагає посиленої уваги до підготовки 

майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до професійної діяльності 

з цією категорією дітей в інклюзивних групах та інклюзивно-ресурсних 

центрах. 

Статистичні дані різних провідних світових та вітчизняних організацій 

свідчать про значне збільшення кількості аутистичних розладів у жителів 

планети, особливо дітей. Якщо станом на 1995 рік розладами аутистичного 

спектра страждала одна людина з п’яти тисяч, то у 2017 році цей показник 

становить вже одну людину на п’ятдесят осіб [86]. 

Саме тому все більше науковців вважають за необхідність детально 

дослідити проблему аутизму в дітей, надання їм якісних освітніх послуг в 

умовах упровадження інклюзії, передбачених міжнародним та українським 

законодавством, а також проаналізувати проблему підготовки майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями. 

Нині, з огляду на історіографію наукових джерел, недостатньо 

дослідженою є проблема підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в 

інклюзивних групах.  

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – теоретично 

обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

роботи з дітьми із особливими освітніми потребами, зокрема дітьми з 

аутистичними порушеннями. 

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання: 

1. На основі аналізу науково-методичної літератури з’ясувати стан 

дослідження проблеми та конкретизувати сутність основних понять 

дослідження. 

                                                      
1 За матеріалами Т.О. Куценко. Використання допоміжної альтернативної комунікації при навчанні дітей з 

розладами аутичного спектра 



 

2. Розкрити психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із особливими 

освітніми потребами, зокрема аутистичними порушеннями. 

3. Узагальнити критерії та показники готовності майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями в інклюзивних групах. 

4. Виявити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в 

інклюзивних групах. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів в освітньому процесі закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – зміст, методи та форми професійно-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

роботи з дітьми із аутистичними порушеннями. 

Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети на всіх етапах 

дослідження використано такі методи дослідження: 

– теоретичні: теоретичний аналіз й узагальнення психолого- 

педагогічної, філософської, навчально-методичної та фахової літератури з 

проблеми дослідження; психолого-педагогічна робота з аутистичними дітьми, 

систематизація та зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, 

порівняльний аналіз нормативних документів із дошкільного фаху; 

узагальнення теоретичних підходів до проблеми подолання аутизму для 

визначення понятійно-категоріального апарату дослідження, з’ясування 

змісту базових понять; 

– емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди зі студентами, 

викладачами закладів вищої освіти, вихователями закладів дошкільної освіти, 

методистами; анкетування студентів та працівників інклюзивно-ресурсних 

центрів для вивчення стану готовності майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в 



 

інклюзивних групах; опитування; самооцінювання; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний і контрольний етапи). 

– статистичні: методи оброблення експериментальних даних для 

кількісного та якісного аналізу, підтвердження вірогідності отриманих 

емпіричних результатів. 

Експериментальною базою був Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг дослідження. Робота складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (91 найменування). 

Загальний обсяг роботи становить 81 сторінку, з них основного тексту – 72 

сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

 
У кваліфікаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та 

практичне розв’язання проблеми підготовки майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями в умовах нових освітніх завдань та впровадження інклюзії. 

Теоретико-практичне вирішення полягає в розробленні, обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов 

забезпечення підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами, зокрема 

аутистичними порушеннями. Результати проведеного педагогічного 

дослідження засвідчили ефективність розв’язання поставлених на початку 

дослідження завдань і дали підставу для формулювання таких висновків: 

1. Здійснено вивчення та всебічно проаналізовано стан 

досліджуваності поставленої проблеми у науково-методичній літературі 

щодо підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. 

Висвітлено сучасний стан розробки проблеми у наукових доробках 

вітчизняних та закордонних науковців, а також описано психолого-

педагогічні аспекти готовності майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних 

групах. 

Встановлено, що незважаючи на вагомі наукові праці, присвячені 

проблемі освіти дітей з аутистичними порушеннями, а також підготовці 

майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до професійно-

педагогічної діяльності в умовах впровадження інклюзії, досі залишаються 

невирішеними низка питань, що стосуються визначення причин 

виникнення такого порушення, відсутності єдиного підходу до тлумачення 

понять «аутизм», «діти з аутистичними порушеннями», «діти з розладами 

аутистичного спектра», недостатньої розробленості проблеми підготовки 

студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 016 Спеціальна освіта 

до взаємодії з дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах 



 

закладів дошкільної освіти та ін. Доведено необхідність створення 

ефективних педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до професійної діяльності в сфері впровадження 

інклюзивної освіти. 

2. Означено, що готовність до професійної діяльності розуміємо як 

системну змодельовану якість особистості, що формується у процесі 

підготовки у закладах вищої освіти. 

Визначено й теоретично доведено, що педагогічна структура 

готовності майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи в 

умовах інклюзії містить взаємопов’язані компоненти: мотиваційний, 

когнітивний, креативний, діяльнісний. На основі аналізу науково-

педагогічної та психологічної літератури з’ясовано значення 

психологічної готовності педагога до взаємодії з дітьми із аутистичними 

порушеннями та встановлено компоненти психологічної готовності, а 

саме: мотиваційний, когнітивний, операційний, оціночний та 

особистісний. 

3. З метою визначення рівнів готовності майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями використано критерії з відповідними показниками 

готовності: когнітивний (показники: обізнаність із ключовими поняттями 

«дитина з особливими освітніми потребами», «аутизм», «дитина із 

аутистичними порушеннями»; обізнаність із професійними якостями 

особистості майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти; обізнаність із 

нормативним та програмно-методичним інструментарієм майбутніх 

вихователів (фахівців) щодо роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями); мотиваційний (показники: усвідомлення майбутніми 

фахівцями дошкільної освіти значущості емоційної стійкості та психічної 

врівноваженості при роботі з дітьми з аутистичними порушеннями в 

умовах інклюзії; усвідомлення майбутніми фахівцями дошкільної освіти 

соціальної відповідальності за надання освітніх послуг дітям з 



 

аутистичними порушеннями; наявність у майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів інтересу, бажання, потреби до роботи з дітьми із 

аутистичними порушеннями в інклюзивних групах); поведінковий 

(показники: наявність умінь педагогічної техніки в поведінці майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів; уміння використовувати формули 

мовленнєвого етикету в практиці спілкування з батьками дітей з розладами 

аутистичного спектра; уміння виявляти педагогічний такт у процесі 

спілкування з дітьми-аутистами; уміння використовувати набуті 

теоретичні знання у практичній діяльності в умовах інклюзивного 

освітнього середовища); оцінний (показники: уміння здійснювати 

саморегуляцію своєї поведінки; уміння визначати та коригувати недоліки у 

власній роботі з дітьми із аутистичними порушеннями та їх батьками, 

завчасно передбачати їх виникнення; самооцінка готовності майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями в інклюзивних групах). 

Відповідно до визначених критеріїв було охарактеризовано три рівні 

готовності майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з 

дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах: високий, 

достатній, низький.  

Визначено та обґрунтовано комплекс педагогічних умов підготовки 

майбутніх фахівців до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями, а 

саме: формування позитивної мотивації у майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів на інклюзивно-зорієнтовану педагогічну діяльність; 

занурення майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в активну 

квазіпрофесійну діяльність (набуття майбутніми фахівцями в закладах 

дошкільної освіти особистісного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку 

із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах). 

У дослідженні під педагогічними умовами розуміємо створення 

комплексу взаємодієвих методів, засобів та форм роботи, що в своїй 

сукупності матимуть ефективний вплив на формування готовності 



 

майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійно-педагогічної 

діяльності в умовах впровадження інклюзії. 

Ефективність зазначених педагогічних умов експериментально 

перевірено шляхом безпосереднього впровадження їх в освітній процес 

закладу вищої освіти серед майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів. Задля діагностики рівнів готовності студентів до роботи з дітьми 

із аутистичними порушеннями було використано систему діагностичного 

інструментарію, що застосовувалися на констатувальному та 

контрольному етапах експерименту. 

У ході проведення констатувального етапу експерименту з’ясовано, 

що переважна більшість студентів освітніх ступенів «бакалавр» та 

«магістр» спеціальності «Дошкільна освіта» знаходяться на низькому та 

достатньому рівнях готовності до роботи з дітьми із аутистичними 

порушеннями в інклюзивних групах, що зумовило необхідність 

цілеспрямованої поетапної роботи з формування готовності майбутніх 

педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзії. Виявлено 

доцільність реалізації визначених педагогічних умов підготовки майбутніх 

фахівців у освітньому процесі студентів освітнього ступеня «магістр». 

На формувальному етапі експериментального дослідження в 

освітній процес студентів експериментальної групи закладу вищої освіти 

впроваджено розроблені у ході дослідження педагогічні умови підготовки, 

такі як: формування позитивної мотивації у майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів на інклюзивно-зорієнтовану педагогічну 

діяльність; занурення майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в 

активну квазіпрофесійну діяльність. В той час, як студенти контрольної 

групи навчалися за традиційною освітньою системою. 

Визначено, що характерним є помітне зростання вимірюваних рівнів 

готовності студентів експериментальної групи на прикінцевому етапі 

експерименту. Зокрема, високого рівня готовності досягли 48% студентів 

експериментальної групи, на достатньому рівні зафіксовано 41% 



 

майбутніх фахівців, на низькому рівні залишилися 11% студентів, тоді як 

студенти контрольної групи розподілилися наступним чином: 15% – на 

високому рівні готовності, 22% – на достатньому, 63% – на низькому рівні. 

Порівняння отриманих під час дослідження даних дає змогу дійти 

висновку про ефективність реалізації педагогічних умов підготовки 

майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із 

аутистичними порушеннями в інклюзивних групах. Результати, отримані 

наприкінці педагогічного дослідження дають підстави вважати, що 

визначені вище завдання реалізовано, мети досягнуто. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів щодо проблеми 

підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з 

дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах. 

 


