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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Процеси глобалізації та інтеграції, що 

відбуваються майже в усіх сферах життя, визначають пріоритетні напрямки 

розвитку сучасної освіти. Особливої актуальності набуває процес формування 

особистості, здатної до співпраці, готової жити у відкритому загально 

цивілізаційному культурному просторі, толерантному суспільстві, 

позбавленому упередженості та стереотипізації по відношенню до усіх його 

членів. З огляду на це, завдання професійної освіти не обмежується 

трансляцією необхідних знань, умінь і навичок, а полягає, перш за все, в 

організації підготовки майбутніх вчителів на засадах педагогіки партнерства 

та рівності. Особливо це актуально у контексті підготовки спеціалістів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах загальної 

середньої освіти. На розв’язання цих завдань спрямовані Державна 

національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Закони України 

«Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 

національного виховання тощо. 

Як свідчить практика запровадження інклюзії у нашій країні, саме 

вчителі, логопеди, соціальні педагоги, вихователі є ключовою ланкою у 

навчально-виховному процесі і мають бути психологічно готові до виконання 

тих завдань, які ставляться Новою українською школою. 

Проблема ця не нова. В Україні використовується досвід закордонних 

науковців щодо підготовки вчителів до інклюзивної освіти (J. Corbet, 

E. Nowicki, L. Florian, T. Loreman, С.Альохіна, І. Возняк, І. Оралканова, 

І. Хафізуліна), а також розробляються власні наукові підходи (Ю. Бистрова, В. 

Бондар, І. Демченко, І. Дмитрієва, В. Засенко, В. Коваленко, А. Колупаєва, І. 

Кузава, О. Мартинчук, М. Матвєєва, С. Миронова, Ю. Найда, Л. Руденко, В. 

Синьов, Є. Синьова, Н. Софій, Д.Супрун, В.Тарасун, А.Шевцов, М. Шеремет 

та ін.). 
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Однією з найбільш поширених проблем, що лежить на шляху до 

впровадження інклюзивного навчання є недостатній рівень психологічної 

готовності спеціалістів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Сучасні дослідження (С. Альохіна, Н. Кузьміна, М. Матвєєва, В. Синьов) 

свідчать про існуючі негативні установки, упереджене ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами у багатьох фахівців. Крім того, має місце і 

певний рівень тривожності, пов’язаний із власною некомпетентністю і 

фаховою неготовністю працювати з такими дітьми. Аналіз літературних 

джерел свідчить, що проблема психологічної підготовки майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання у 

вітчизняній педагогіці та психології системно не вивчалося. Враховуючи 

актуальність визначеної проблеми, а також недостатню її розробленість, 

темою дослідження було обрано: «Формування психологічної готовності 

майбутніх логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного 

навчання». 

Об’єкт дослідження – навчально - виховний процес у вищій школі. 

Предмет дослідження – педагогічні умови, методи, засоби формування 

психологічної готовності студентів університету - майбутніх асистентів 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного 

навчання.  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні моделі 

формування психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. 

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан проблеми в науковій теорії і педагогічній 

практиці та уточнити сутність базово-категоріальних понять дослідження. 

2. Обґрунтувати педагогічні умови формування психологічної 

готовності вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах 

інклюзивного навчання. 
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3.  Визначити критерії та показники рівнів сформованості психологічної 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах 

інклюзивного навчання. 

4.  Обґрунтувати структурно-функціональну модель формування 

психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивного навчання. 

Методологічну основу дослідження становлять: загальні положення 

теорії пізнання та принципи об’єктивності, історизму, науковості та зв’язку 

теорії з практикою; концептуальні ідеї філософії, соціології, педагогіки про 

соціалізацію особистості як багатосторонній процес суспільного формування 

і розвитку особистості, теоретичні положення про розвиток особистості та її 

формування в діяльності (А. Асмолов, В. Бондар, І. Бех, Л. Виготський, 

Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Максименко, С. Смірнов, С. Рубінштейн та ін.); 

теоретичні  засади підготовки вчителів до педагогічної діяльності (Г. Балл, 

А. Деркач, К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Є. Ільїн, Л. Кандибович, 

В. Крутецький, А. Ліненко, С. Максименко, О. Мороз, В. Сластьонін та ін); 

концептуальні положення інклюзивної освіти (T. Loreman, В. Бондар, 

А. Колупаєва, Дж. Лупарт, С. Миронова, В. Синьов та ін.); сучасні наукові 

погляди щодо підготовки вчителів закладів загальної середньої освіти до 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

(Ю. Бистрова, В. Бондар, І. Демченко, В. Коваленко, А. Колупаєва, 

О. Мартинчук, С. Миронова, В. Синьов, А. Шевцов, Д. Шульженко та ін.). 

Для розв’язання поставлених завдань будуть використані наступні 

методи: теоретичні: аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури 

з досліджуваної проблеми з метою вивчення специфічних особливостей 

формування психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів; 

емпіричні: педагогічне опитування, анкетування – для з’ясування стану 

педагогічної роботи з формування психологічної готовності студентів; 

педагогічний констатувальний експеримент – для вивчення наявного стану 

сформованості психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів до 
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професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання; методи 

математичної статистики – для кількісного аналізу  отриманих даних та 

інші. 

Експериментальна база дослідження – Житомирський державний 

університет імені Івана Франка. У дослідженні брали участь 95 студентів 

освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (логопедія) денної та 

заочної форм навчання. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в наступному:  

• визначенні суті і структури психологічної готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного 

навчання; 

• визначенні психолого-педагогічних умов формування психологічної 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах 

інклюзивного навчання; 

Практичне значення дослідження буде полягати в розробці моделі 

формування психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Матеріали 

дослідження можуть бути використані викладачами вищої школи з метою 

вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення кваліфікаційної роботи доповідалися та отримали схвалення на І 

Міжнародній науково-практичній конференції VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» 

(м. Умань, 10-11 квіт. 2020 р.).  

Публікації. Зміст і результати теоретичного та експериментального 

дослідження відображено в 3 публікаціях автора. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (123), 12 

таблиць, 4 рисунків та додатків. Робота викладена на 103 сторінках 

друкованого тексту, з яких основного тексту 80 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на основі теоретичного аналізу  

досліджуваної проблеми та результатів експериментальної роботи  

зроблено такі висновки: 

Проблема формування психологічної готовності майбутніх  

спеціалістів знаходить відображення в різних сферах наук. Наукове  

вивчення процесу формування психологічної готовності майбутніх  

вчителів-логопедів до інклюзивного навчання вимагає ґрунтовного  

аналізу основних категорій та визначення зв’язків між ними. На  

основі теоретичного аналізу психологічну готовність до професійної 

діяльності в умовах інклюзивного навчання визначаємо як інтегративну 

особистісно-професійну якість майбутнього фахівція, яка формується в 

результаті професійної підготовки і характеризується ціннісним  

ставленням до власної професійної діяльності, позитивним та неупередженим 

ставленням до дітей з особливими освітніми  

потребами, обізнаністю зі специфікою їх навчання, здатністю  

виконувати професійну діяльність із урахуванням вимог інклюзивного 

навчання.  

У психолого-педагогічній літературі психологічна готовність 

розглядається як динамічне утворення, на процес формування якого  

можна впливати. Спираючись на проаналізовані дослідження, формування 

психологічної готовності розуміємо як свідомо організований і керований 

процес формування усвідомленого ставлення майбутніх вчителів-логопедів до 

підвищення рівня психологічної компетентності, який включає збільшення 

сукупності знань про особливості розвитку дітей з ООП;  

методи та прийоми організації інклюзивного навчання, розвиток  

умінь та навичок  взаємодії з дітьми з ООП та формування позитивного 

ставлення до власної професійної діяльності в умовах інклюзії. 
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Дослідження проблеми формування психологічної готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання 

здійснювалося за допомогою моделювання та організації педагогічного 

експерименту.  

В ході констатувального експерименту було визначено рівень 

усвідомлення студентами необхідності формування психологічної  

готовності як особистісно-професійної риси; були визначені критерії  

та показники сформованості психологічної готовності майбутніх вчителів, 

продіагностовано наявний стан сформованості психологічної готовності  

у сучасних студентів – асистентів логопедів  до професійної діяльності в 

умовах інклюзивного навчання. 

На основі аналізу результатів анкетування можемо зробити  

висновок, що більшість студентів усвідомлюють значення формування 

психологічної готовності до професійної діяльності в умовах  

інклюзивного навчання, але не завжди бачать шляхи її самостійного 

формування. Частина опитуваних (33 %), визначаючи категорію 

«психологічна готовність», більшою мірою підкреслювали необхідність  

мати психологічні знання і залишали поза увагою необхідність  

формування умінь та навичок, повязаних з організацією інклюзивного 

навчання. 

Опитані студенти назвали цікаві способи формування психологічної 

готовності до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання: 

спілкування з особами з ООП (72 %),  психологічні семінари (51%),  

участь у молодіжних форумах та семінарах (37%),  участь у психологічних 

тренінгах (11 %), використання засобів соціальних мереж (84 %).  

Цікаво що незначна кількість студентів зазначили відвідуання занять у процесі 

фахової підготовки (9 %) та участь у інших навчальних  

проектах (23 %) як способи формування психологічної готовності  

майбутніх вчителів-логопедів.  
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На основі виділених критеріїв визначені рівні сформованості 

психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів: індиферентний, 

репродуктивний, творчий.. 

В результаті вивчення наявного стану сформованості психологічної 

готовності  виявлено, що серед майбутніх вчителів-логопедів переважають 

студенти з індиферентним рівнем сформованості психологічної готовності 

(48,77%) Частина майбутніх логопедів мають репродуктивний рівень 

(38,53 %). Найменше виявлено студентів з творчим рівнем сформованості 

психологічної готовності (12,70 %).   

Було виділено три групи педагогічних умов формування  

психологічної готовності майбутніх вчителів до педагогічної  

діяльності в умовах інклюзивного навчання: педагогічні умови,  

пов’язані з прилученням студентів до цінностей інклюзивного  

суспільства та інклюзивної освіти через гуманізацію сучасної освіти 

(реалізація гуманістичного підходу); педагогічні умови, пов’язані з 

інтегративним характером викладання навчальних дисциплін,  

інтеграцією принципів інклюзивного навчання у зміст навчальних  

дисциплін (реалізація системного підходу); педагогічні умови, пов’язані з 

розвитком професійної свідомості та рефлексії майбутніх асистентів вчителів-

логопедів. Також було виокремлено та обгрунтована доцільність 

використання інтерактивних методик навчання. Адже, впровадження 

інтерактивних методик викладання фахових дисциплін дає змогу змінити 

ставлення до об’єкта навчання, перетворивши його на суб’єкт. Найбільш 

ефективними в плані формування психологічної готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання 

вважаємо такі методики навчання: навчання як систематичне дослідження, 

«Синектика» або модель групового вирішення проблеми за допомогою 

метафоричного мислення, організація дискусій. 

Таким чином, мета роботи досягнена, а завдання виконані. 


