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ВСТУП 

Нині простежуються активні модернізаційні процеси в освіті, суттєво 

розвивається та якісно вдосконалюється освіта 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. 

З січня місяця 2022 року набирають чинності зміни, що регулюють 

організацію інклюзивного навчання: постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами», «Порядок 

організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти». 

Нововведення посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-

ресурсними центрами. Нині створення інклюзивних класів та розподіл 

освітньої субвенції буде здійснюватися за рівнями підтримки, рівні підтримки 

буде встановлювати команда супроводу інклюзивно-ресурсного центру. 

Зважаючи на модернізацію української освітньої системи та 

впровадження інклюзії як однієї з основних тенденцій розвитку освіти, 

вважаємо за потрібне зазначити, що розробленням цієї проблеми на теренах 
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України займаються Т. Скрипник [54], А. Колупаєва [27], О. Гуренко [16], 

Т. Ілляшенко [24], Т. Сак [52], Л. Міщик [41], М. Перфільєва [48], 

І. Малишевська та ін. 

Забезпечити інклюзивний простів – одне з завдань розбудови якісної 

освіти, метою інклюзивного закладу освіти, як зазначають В. Алекєєєва та 

І. Сошіна є надання всім учням можливості найбільш повноцінного 

соціального життя, активної участі в колективі, тим самим забезпечуючи 

повну турботу про кожного із членів колективу. [25]. 

Більшість учених вказують на необхідність упровадження нових форм 

освіти, які б сприяли інтеграції людей з особливими освітніми потребами в 

суспільство. Елен Даніелс та Кей Стаффорд вказували на важливості 

перебування дітей з особливими освітніми потребами разом із дітьми з 

нормотиповим розвитком, адже це можливість для них отримувати спільно 

соціальний досвід [25]. 

В інклюзивному середовищі всі діти здатні досягати успіху. На основі 

всебічного аналізу літератури з такої проблеми Д. Мак Грегор і Фогельсберг 

вказують на такі переваги для дітей з особливими освітніми потребами: в 

інклюзивному середовищі підвищується соціальна компетентність і 

вдосконалюється комунікативні навички дітей з відмінними здібностями; діти 

з особливими освітніми потребами навчаються за складнішою й глибшою 

освітньою програмою, завдяки чому процес набуття знань і умінь протікає 

ефективніше; посилюється соціальне сприйняття дітей з особливими 

освітніми потребами завдяки методиці навчання в інклюзивних класах, 

працюючи в малих групах, діти навчаються бачити людину, а не її ваду, та 

починають усвідомлювати, що між ними та дітьми з особливими освітніми 

потребами є багато спільного; дружні стосунки між дітьми з особливими 

освітніми потребами та іншими, що не мають таких потреб, зазвичай частіше 

розвиваються в інклюзивному середовищі. 
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Зміна освітньої парадигми на безбар’єрність у здобутті освітньо-

розвиткових послуг та особливостей співпраці між закладами освіти та 

інклюзивно-ресурсними центрами спонукають науковців до зміни змісту, 

форм та методик підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів до взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами. 

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 з особливими освітніми потребами. 

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання: 

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

розроблення проблеми та конкретизувати сутність основних понять 

дослідження. 

2. Розкрити психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

3. Продіагностувати показники готовності майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців 

дошкільної освіти в освітньому процесі закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – зміст, методи та форми професійно-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з 

дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах. 

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

дослідження використано такі методи дослідження: 



6 
 
 

– теоретичні: теоретичний аналіз й узагальнення психолого- 

педагогічної, філософської, навчально-методичної та фахової літератури з 

проблеми дослідження; систематизація та зіставлення різних поглядів на 

досліджувану проблему, порівняльний аналіз нормативних документів; 

з’ясування змісту базових понять; 

– емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди зі студентами, 

викладачами закладів вищої освіти, консультантами інклюзивно-ресурсних 

центрів, методистами; анкетування студентів та працівників закладів 

інклюзивно-ресурсних центрів для вивчення стану готовності майбутніх 

фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; опитування; 

самооцінювання; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний 

і контрольний етапи) з урахуванням теоретично обґрунтованих педагогічних 

умов для підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; опитування, методи 

експертних оцінок; апробувально-контрольний зріз даних контрольного 

експерименту та якісний порівняльний аналіз із результатами 

констатувального експерименту; тренінги для визначення ефективності 

функціонування організації підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

– статистичні: методи оброблення експериментальних даних для 

кількісного та якісного аналізу, підтвердження вірогідності отриманих 

емпіричних результатів. 

Експериментальною базою було обрано Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. В експериментальному 

дослідженні взяли участь 32 студенти освітнього ступеня «Бакалавр» та  20 

студентів освітнього ступеня «Магістр» (із них 14 осіб експериментальної 

групи та 38 осіб контрольної групи). 

Теоретичне значення роботи полягає в дослідженні стану професійної 

підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до взаємодії з 
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дітьми з особливими освітніми потребами. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що перевірено ефективність педагогічних умов підготовки фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру:  

вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг 

роботи 74 сторінки. У списку використаних джерел 64 найменування. 
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ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній роботі подано теоретичне обґрунтування та практичне 

розв’язання актуального наукового завдання щодо особливостей підготовки 

майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми 

особливими освітніми потребами в умовах докорінної переорієнтації освіти та 

впровадження інклюзії. Теоретико-методичне вирішення полягає в 

розробленні, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

ефективності педагогічних умов забезпечення підготовки майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. Результати проведеного педагогічного дослідження засвідчили 

ефективність розв’язання поставлених на початку дослідження завдань і дали 

підставу для формулювання таких висновків: 

Відповідно до першого завдання дослідження, з’ясування стану 

розробки проблеми, на основі аналізу наукової літератури та конкретизації 

сутності основних понять встановлено, що у сучасному світі дедалі більшого 

розвитку набуває інклюзивна модель освіти – модель, що пов’язана з 

дотриманням прав людини. Інклюзивна освіта базується на соціальній моделі 

розуміння інвалідності, яка, на противагу медичній моделі, розглядає ваду 

здоров`я як соціальну проблему, а не як характеристику особистості, оскільки 

вона (проблема) зумовлена непристосованістю оточення, зокрема й ставлення 

до людей з особливими потребами, архітектурну безбар’єрність тощо. Така 

модель спрямована на зміни  в суспільстві так, щоб забезпечувати рівну участь 

громадян у реалізації своїх прав і надавати їм таку можливість; термін 

«особливі освітні потреби» тісно пов’язаний із поняттям «інклюзивна освіта», 

що являє собою  систему освітніх послуг, яка  ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу.  

Підкреслено, що у зв’язку зі змінами в законодавчо-нормативній базі 
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щодо створення інклюзивного простору в освіті інклюзивно-ресурсні центри, 

що створені з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами 

віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, 

визначають, у співпраці з закладами освіти, рівні надання підтримки учням у 

яких виникають труднощі під час навчання. 

Станом на травень 2020 року створено та працює 627 інклюзивно-

ресурсних центрів. За заявою батьків створюється команда супроводу з 

консультантів інклюзивно-ресурсного центру, які проводять комплексну 

оцінку з метою визначення труднощів та особливих освітніх потреб дитини. 

Статистичні дані різних світових організацій свідчать про збільшення 

кількості виникнення розладів у розвитку серед населення планети, особливо 

це стосується дітей. Зокрема, одним із найрозповсюдженіших розладів на 

сьогодні  є дитячий аутизм. 

Відповідно до другого завдання дослідження, висвітлення психолого-

педагогічних аспектів готовності майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами означено, що 

готовність фахівця інклюзивно-ресурсного центру до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами можна розглядати як інтегровану якість 

особистості, яка містить систему мотивів, станів, знань, умінь і навичок, 

певного практичного досвіду , особистих якостей, які забезпечують успішну 

педагогічну діяльність. У структурі інклюзивної готовності майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до професійної діяльності 

виокремлює такі ключові змістові компетентності, як мотиваційна, когнітивна 

й рефлексивна. 

Визначено такі компоненти психолого-педагогічних аспектів 

професійно-особистісної готовності майбутнього фахівця інклюзивно-

ресурсного центру до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: 

мотиваційний – це сукупність стійких мотивів до роботи в умовах 

інклюзивної освіти, спрямованість на здійснення ефективного процесу 
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навчання й виховання, визнання кожної дитини суб’єктом освітньої 

діяльності, формування внутрішньої готовності до позитивного сприймання 

дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

когнітивний – система знань і уявлень про проблему інвалідності, 

особливості психофізичного розвитку осіб із обмеженими можливостями 

здоров’я і особливості побудови освітнього процесу, в якому беруть участь 

діти з особливими освітніми потребами; 

– креативний – відображує творчу активність і особистісні якості 

педагога, які дозволяють створювати нові матеріальні і духовні цінності, а 

також розвивати творчий потенціал дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, враховуючи їхні можливості; 

– діяльнісний – складається зі способів і прийомів реалізації 

професійно- педагогічних знань у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами й передбачає формування в майбутніх педагогів відповідних 

професійних компетенцій. 

Відповідно до третього завдання, діагностики показників готовності 

майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами встановлено: на основі означених критеріїв 

(когнітивний, мотиваційний, поведінковий, оцінний) і встановлених 

компонентів (особистісно-знаннєвий, мотиваційно-спрямований, практико-

діяльнісний, рефлексивний) було схарактеризовано рівні готовності майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (високий, достатній та  низький) до 

роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Аналіз сучасного стану 

проблеми дозволив встановити, що окреслені критерії, показники та умови є 

логічно-систематизованими, об’єктивними та повними, оскільки ґрунтуються 

на досліджуваній проблемі підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами та 

розкривають основний зміст вихідного поняття.  

На початку констатувального етапу експерименту було використано 
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анкету «Готовність до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами», 

за допомоги якої з’ясували, як студенти  оцінюють власний рівень готовності 

до роботи з дітьми особливими освітніми потребами, зокрема з дітьми які 

мають аутистичні порушеннями, що визначався за чотирма критеріями: 

когнітивним, мотиваційним, поведінковим, оцінним. Оцінка респондентами 

рівня своєї готовності до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в 

інклюзивних групах визначалася за 12-ти бальною шкалою: високий рівень   (9-

12 балів), задовільний рівень (5-8 балів), низький рівень (0-4 бали). 

Обробка результатів анкетування майбутніх фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів, що навчаються за освітнім ступенем «бакалавр» 

продемонструвала наступний розподіл відповідей респондентів. 

На перше твердження анкети, що стосується термінологічних знань у 

сфері інклюзивної освіти респонденти дали такі відповіді: 23% – «так», 

27% – «ні», 35% – «частково», 15% – «складно відповісти». Розподіл 

відповідей на наступне питання про обізнаність респондентів з нормативно-

правовими документами, що регламентують функціонування інклюзивної 

освіти відбувся таким чином: 27% студентів цілком обізнані з такою 

термінологією, 27% – частково обізнані, 8% – складно відповісти, 38% погано 

або зовсім не обізнані. 

Результати здійсненого опитування студентів закладів вищої освіти та 

порівняння даних засвідчили, що встановлені рівні готовності майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, що навчаються за освітнім ступенем 

«магістр» (спеціальності 012 Дошкільна освіта), до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами є недостатніми, тому вбачаємо за доцільне 

додаткове вивчення студентами освітніх компонентів, спрямованих на 

підготовку майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми 

особливими освітніми потребами, студенти ж спеціальності 016 Спеціальна 

освіта показали достатній рівень готовності до роботи  в інклюзивно-

ресурсних центрах з дітьми з особливими освітніми потребами. 
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Відповідно до четвертого завдання дослідження, експериментальної 

перевірки ефективності педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами встановлено, що для оцінювання даних отриманих в ході 

експериментального дослідження нами було обрано чотири основні критерії: 

когнітивний, мотиваційний, поведінковий, оцінний. Крім того, було визначено 

три рівні готовності майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Педагогічними умовами 

було обрано: формування позитивної мотивації у майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів на інклюзивно-зорієнтовану педагогічну 

діяльність; синтезування змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу на 

основі проведення тренінг-курсів «Підготовка майбутнього фахівця 

інклюзивно-ресурсного центру до роботи з дітьми із ООП»; занурення 

майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в активну квазіпрофесійну 

діяльність (набуття майбутніми фахівцями в інклюзивно-ресурсних центрах 

особистісного досвіду роботи з дітьми ООП). 

З метою виявлення рівня сформованості готовності майбутніх фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами до та після реалізації педагогічних умов в освітньому процесі 

закладу вищої освіти на констатувальному етапі дослідження було 

використано метод анкетування. З метою перевірки ефективності розроблених 

умов педагогічної підготовки майбутніх фахівців до роботи з дітьми 

особливими освітніми потребами відібрано 25 студентів освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності Дошкільна освіта та 25 студентів ОС «бакалавр» 

спеціальності Спеціальна освіта, з них 25 студентів експериментальної групи 

та 25 студентів контрольної групи. Студенти контрольної групи навчалися за 

традиційною програмою, що не передбачало впровадження у освітній процес 

визначених у дослідженні умов, в той час, як студенти експериментальної 

групи брали безпосередню участь у процесі реалізації вищезазначених умов 



13 
 
 

підготовки майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних центрів на 

формувальному етапі експерименту. 

Кращі показники експериментальної групи, порівняно з результатом 

анкетування контрольної групи, було отримано після реалізації визначених 

нами педагогічних умов готовності майбутніх фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів до роботи з дітьми особливими освітніми потребами у освітньому 

процесі ЗВО на формувальному етапі експерименту. Отримані в процесі 

дослідження дані контрольного етапу дають змогу встановити, що кількість 

респондентів, що мають високий рівень готовності до роботи в умовах 

інклюзії зросла на 33%; кількість таких, що мають достатній рівень, 

збільшилася на 19%; кількість  студентів, що мають низький рівень готовності 

зменшилася на 52%, порівняно з результатом аналізу анкетування контрольної 

групи. 

 


