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МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ  
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У статті описані рівні сформованості гностично-технологічної компетентності майбутніх спеціаль-

них педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання, використавши метод анкетування та аналізу. 

Для успішного введення в практику навчання та виховання дітей з особливостями розвитку різних інно-

вацій, реалізації в умовах інклюзії поставлених завдань, спеціальний педагог повинен володіти необхідним 

рівнем професійної компетентності: мати знання про особливості організації та роботи в умовах ін-

клюзивної освіти; вміти креативно та творчо застосовувати знання в організації взаємодії всіх учасни-

ків навчально-корекційної роботи; створювати розвивальне середовище в умовах інклюзивного навчаль-

ного закладу тощо.  

У процесі дослідження виділено критерій гностично-технологічної компетентності майбутніх ло-

гопедів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу та показники до нього: осмисленість 

теоретико-технологічних знань про особливості організації та роботи в умовах інклюзивної осві-

ти; креативність технологічних знань та творчий підхід в організації взаємодії всіх учасників на-

вчально-корекційної роботи; створення розвивального середовища в умовах інклюзивного навчально-

го закладу. Виокремлення гностично-технологічного критерію готовності майбутніх спеціальних 

педагогів до роботи в інклюзивному навчальному закладі, активного впровадження інклюзивного на-

вчання детермінується багатьма факторами, зокрема урахуванням, управлінням, регуляцією різних 

психічних станів дитини з особливостями психофізичного розвитку, корекцією її вад у взаємодії 

«спеціальний педагог – дитина». Відповідно, при інклюзивному навчанні взаємодія з дитиною не по-

винна ускладнювали її пізнавальну та навчальну діяльність, тим більше, що стан здоров’я дитини 

залежить від навчального та емоційного навантаження. 

Для проведення експериментальної роботи розроблено експериментальні завдання до виокремленого 

критеріального показника з метою з’ясування рівнів сформованості гностично-технологічної компете-

нтності майбутніх спеціальних педагогів до роботи в інклюзивному середовищі. До кожного завдання 

сформовано шкалу оцінювання 
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1. Вступ 
В умовах активного розвитку інклюзивної 

освіти в Україні набуває актуальності питання фор-

мування професійних компетенцій майбутніх спеціа-

льних педагогів. 

Корекційно-розвивальна та навчально-виховна 

робота з дітьми з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчального закладу потребує особли-

вої підготовки спеціального педагога, оскільки вона є 

вирішальним фактором розвитку й навчання дитини. 

Розв‘язання завдань, які стоять перед логопедами в 

умовах інклюзії значною мірою залежить від профе-

сіоналізму педагогів, їх культури, духовності, мора-

льності. 

Для успішного введення в практику на-

вчання та виховання дітей з особливостями роз-

витку різних інновацій, реалізації в умовах інклю-

зії поставлених завдань, педагог повинен володіти 

необхідним рівнем професійної компетентності: 

мати теоретико-технологічні знання про особли-

вості організації та роботи в умовах інклюзивної 

освіти; вміти креативно та творчо застосовувати 

знання в організації взаємодії всіх учасників на-

вчально-корекційної роботи; створювати розвива-

льне середовище в умовах інклюзивного навчаль-

ного закладу тощо. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Вчені приділяють увагу характеристиці інклю-

зивної освіти як моделі соціального устрою [1], виді-

ляють основні психолого-педагогічні проблеми орга-

нізації інклюзивної освіти у дошкільних та загальноо-

світніх навчальних закладах [2, 3]. Українські вчені 

досліджують проблеми формування професійних ком-

петентностей вчителів-логопедів [4, 5]. Вчені наголо-

шують на необхідності корекційної спрямованості 

навчання дітей з особливостями психофізичного роз-

витку незалежно від типу закладу; у своїх роботах 

висвітлюють положення про те, що зміст та засоби 

корекції обумовлюються специфікою наявного пору-

шення, а не формами організації навчання [6, 7]. Пер-

шочерговою і важливою умовою розвитку інклюзив-

ного навчального простору, на думку зарубіжних дос-

лідників, є підготовка компетентних педагогів, здат-

них і готових ефективно працювати з дітьми, що ма-

ють особливості психофізичного розвитку [8, 9].  

Проблема підготовки компетентних спеціаль-

них педагогів до роботи у сучасних умовах інклюзи-

вного навчального середовища є актуальною і мало-

дослідженою. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета статті: розкрити рівні сформованості 
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гностично-технологічної готовності майбутніх лого-

педів до роботи в умовах інклюзивного навчання. 

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. Охарактеризувати якості, необхідні спеціа-

льним педагогам для роботи в умовах інклюзивного 

навчального закладу. 

2. Виділити критеріальні показники гностич-

но-технологічної готовності майбутнього фахівця. 

3. Охарактеризувати підібрані завдання для 

визначення рівня готовності майбутніх спеціальних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчаль-

ного закладу. 

 

4. Матеріали та методи дослідження 
У дослідженні використано метод анкетування 

та аналіз роботи студенті на заняттях з метою визна-

чення рівня сформованості гностико-технологічної 

компетентності майбутніх спеціальних педагогів. 

Метод аналізу навчальних планів та наукової літера-

тури було використано з метою визначення сучасно-

го стану підготовки спеціальних педагогів до роботи 

в умовах інклюзії. 

Науковці зазначають, що у підготовці логопе-

дів визначальною і провідною є роль науки. Педагоги 

ВНЗ мають здійснювати цілеспрямовану підготовку 

висококваліфікованих кадрів за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями і випускати логопедів 

конкурентноспроможних у світовій системі спеціа-

льної освіти [10]. 

Формування певного рівня знань, умінь і на-

вичок майбутніх спеціальних педагогів передбачає 

наявність наступних якостей:  

– мотиваційних, що формують стійкий інтерес 

та зацікавленість студентів до інклюзивного навчан-

ня, прагнення до включення дитини в інклюзивний 

процес, беручи до уваги рівень її психофізичного та 

мовленнєвого розвитку; 

– емоційних, що передбачають встановлення 

емоційного контакту з дитиною та постійну підтрим-

ку стабільно-позитивного емоційного стану педагога; 

– гностичних, що передбачають оволодіння 

певним обсягом знань, умінь і навичок щодо роботи 

в інклюзивних навчальних закладах, свідомого вико-

ристання набутих знань в інклюзивному процесі; 

– деонтологічних, що визначають моральність, 

культуру, етику майбутнього корекційного педагога; 

– оцінних, що передбачають рефлексію, самоо-

цінку, аналіз діяльності інших спеціальних педагогів.  

Виокремлення гностично-технологічного кри-

терію готовності майбутніх спеціальних педагогів до 

роботи в інклюзивному навчальному закладі, актив-

ного впровадження інклюзивного навчання детермі-

нується багатьма факторами, зокрема урахуванням, 

управлінням, регуляцією різних психічних станів 

дитини з психофізичними вадами, корекцією її вад у 

взаємодії «спеціальний педагог – дитина». Відповід-

но, при інклюзивному навчанні взаємодія з дитиною 

не повинна ускладнювали її пізнавальну та навчальну 

діяльність, тим більше, що стан здоров‘я дитини за-

лежить від навчального та емоційного навантаження. 

Критерій гностично-технологічної готовності 

відображає теоретичну сторону навченості та освіче-

ності майбутнього фахівця. Критеріальні показники:  

– осмисленість теоретико-технологічних знань 

про особливості організації та роботи в умовах ін-

клюзивної освіти;  

– креативність технологічних знань та творчий 

підхід в організації взаємодії всіх учасників навчаль-

но-корекційної роботи;  

– створення розвивального середовища в умо-

вах інклюзивного навчального закладу. 

До кожного з виділених показників ми підіб-

рали завдання для визначення рівня готовності май-

бутніх спеціальних педагогів працювати в умовах 

інклюзивного навчального закладу. 

Для визначення рівня осмисленості теоретико-

технологічних знань про особливості організації та 

роботи в умовах інклюзивної освіти ми пропонуємо 

використовувати такі завдання. 

Завдання № 1. Розробка доповіді на науково-

практичний семінар  

Мета: перевірити рівень теоретичних знань 

студентів про особливості роботи в умовах інклюзи-

вного навчального закладу. 

Процедура виконання: Експериментатор про-

понує студентам самостійно розробити доповідь на 

науково-практичний семінар, для цього здійснити 

вибір теми, змісту доповіді у площині актуальних 

проблем інклюзивного навчання і засобів для її пре-

зентації.  

Оцінна шкала: 

Високий рівень (2 б.) – повне знання процесу 

організаційної роботи в умовах інклюзивного на-

вчання, самостійна підготовка до семінару та пояс-

нювальний супровід при виконанні завдання. 

Середній рівень (1 б.) – потребує додаткової 

допомоги у виконанні завдання, часткове знання про 

організацію роботи корекційного педагога в умовах 

інклюзивного навчання; 

Низький рівень (0 б.) – відсутність (повна або 

часткова) знань, умінь і навичок підготовки до робо-

ти в умовах інклюзивного навчання. 

Завдання №2. «Педагогічна гра». 

Мета: перевірити рівень володіння методами 

навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного 

навчального закладу. 

Процедура виконання:Експериментатор про-

понує студентам самостійно придумати гру для дітей 

з вадами психофізичного розвитку та дітей з нормою 

в умовах інклюзивного навчального закладу з метою 

розвитку дружніх відносин між дітьми. 

Оцінна шкала:  

Високий рівень (2 б.) – вільно орієнтується у 

теоретико-практичній площині питання, представля-

ючи власні ігри, припущення щодо певних труднощів 

організації ігрової діяльності в умовах інклюзивного 

навчання, оцінює діяльність колег, висловлює реко-

мендації та побажання. 

Середній рівень (1 б.) – нечітко уявляє собі за-

вдання та технологію організації ігрової діяльності в 

умовах інклюзивного навчання, відчуває певні труд-

нощі при оцінці матеріалів, представлених іншими 

студентами. 

Низький рівень (0 б.) – не може виконати за-

вдання, або відмовляється його виконувати. 
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Для визначення рівня креативності технологі-

чних знань ми пропонуємо такі завдання.  

Завдання № 1. «Консультації для педагогів» 

Мета: визначити рівень знань, умінь і навичок 

змістово представляти сутність проблеми та окрес-

лювати її зміст відповідно до інтересів слухачів. 

Процедура виконання: 

Експериментатор пропонує ознайомитися з 

матеріалами підготовлених консультацій для педаго-

гів (корекційних педагогів, вчителів початкових кла-

сів, вихователів тощо), визначити їх спрямованість 

до категорії слухачів, проаналізувати, обґрунтувавши 

свою відповідь.  

Оцінна шкала: 

Високий рівень (2 б.) – правильно виконують за-

вдання, акцентуючи увагу на особливостях процесу 

інклюзивного навчання як студентам, так і викладачам;  

Середній рівень (1 б.) – наявні труднощі у ви-

рішенні завдання, невпевнено аргументують особли-

вості роботи в умовах інклюзивного навчання, не-

правильно визначають переваги та недоліки. 

Низький рівень (0 б.) – не змогли вирішити по-

ставлене завдання, або відмовилися від виконання. 

Завдання № 2. «Розбір ситуацій». 

Мета: виявити вміння творчо підходити до ви-

рішення ситуаційної проблемної задачі, відстоювати 

правильність власної педагогічної позиції. 

Процедура виконання: 

Експериментатор роздає картки з педагогіч-

ною ситуацією щодо інклюзивного навчання. За до-

помогою смайлів (посміхається – правильно, а за-

смучений – неправильно) пропонується визначити 

правильність або помилковість дій педагога, довести 

власну думку.  

Ситуація1. У класі зав‘язалася бійка між двома 

учнями: з особливостями психофізичного розвитку та 

з нормою.  

А. Вчитель спочатку обняв одного, а потім 

другого учнів і сказав їм на вухо щось приємне і за-

спокійливе. 

Б. Вчитель закликав учнів негайно припинити 

бійку, погрожуючи поставити у щоденнику негатив-

ну оцінку за поведінку. 

Ситуація2. Під час уроку один ізучнів з особ-

ливостями розвитку вжив ненормативну лексику. Як 

спеціальному педагогу реагувати на це?  

А. Провести з учнями бесіду про історію не-

нормативної лексики й наголосити на недоцільності 

її вживання. 

Б. Вигнати учня з класу, і сказати, щоб 

наступного дня на уроки не приходив без батьків 

Ситуація3. Під час навчальної гри учні інклю-

зивного класу посварилися за те, щоб отримати ба-

жану роль. Як усунути цей конфлікт?  

А. Організувати міні-кастинг на краще вико-

нання ролей.  

Б. Вибірково переконати учнів, що вони не 

здатні якісно виконати бажану роль.  

Оцінна шкала: 

Високий рівень (2 б.) – корекційний педагог 

вирішує ситуацію швидко, вміє знаходити помилки; 

має чітку позицію щодо обґрунтування власної точки 

зору, може запропонувати власний варіант рішення. 

Середній рівень (1 б.) – мають місце труднощі 

у вирішенні педагогічної ситуації, наведенні аргуме-

нтів та власного варіанта вирішення проблеми.  

Низький рівень (0 б.) – не змогли або відмови-

лися виконувати завдання.  

З метою перевірки вміння студентів створюва-

ти розвивальне середовище в умовах інклюзивного 

навчального закладу можна застосовувати наступні 

завдання. 

Завдання № 1. «Презентація». 

Мета: виявити вміння креативно представити 

навчальний проект з проблем інклюзивного навчання. 

Процедура виконання: 

Експериментатор пропонує у довільній формі 

(ділова гра, кросворд, ребус, розв‘язання проблемної 

ситуації тощо) представити навчальний проект і нао-

чний матеріал із ситуаційними ілюстраціями.  

Оцінна шкала: 

Високий рівень (2 б.) – спеціальний педагог 

підготував презентацію швидко, вміє знаходити ціка-

ві ідеї. 

Середній рівень (1 б.) – мають місце труднощі 

у створенні власної презентації, виникають труднощі 

у самостійному виконанні завдання. 

Низький рівень (0 б.) – не змогли або відмови-

лися виконувати завдання.  

Завдання № 2. «Педагогічний футбол» 

Мета: продіагностувати вміння студентів 

створювати розвивальне середовище в умовах інклю-

зивного навчального закладу. 

Процедура виконання: Експериментатор роз-

діляє студентів на дві групи, кожна з яких пропонує 

варіант творчого завдання або гри для використання 

в умовах інклюзивного навчального закладу. Студен-

ти обмінюються думками, закидаючи один одному 

голи. Програє та команда, яка «пропускає» гол. 

Оцінна шкала: 

Високий рівень (2 б.) – студенти пропонують 

багато варіантів, вміють знаходити цікаві ідеї. 

Середній рівень (1 б.) – мають місце труднощі 

у створенні завдань, виникають труднощі у самостій-

ному виконанні завдання. 

Низький рівень (0 б.) – не змогли або відмови-

лися виконувати завдання.  

 

5. Результати дослідження 

На основі розроблених завдань, було виокрем-

лено три рівні сформованості гностично-

технологічної компетентності майбутніх спеціальних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчан-

ня: високий, середній, низький. 

Високий рівень – якісне використання набутих 

знань для вирішення корекційно-діагностичних, коре-

кційно-розвивальних, корекційно-навчальних, корек-

ційно-виховних задач; бажання та можливість майбу-

тнього фахівця в умовах інклюзивного навчання уріз-

номанітнювати, видозмінювати завдання для дітей з 

урахуванням особливостей фізичного, психічного та 

мовленнєвого розвитку; вміння майбутнього спеціаль-

ного педагога створювати навчально-виховне середо-

вище для розвитку дитини з особливостями психофі-

зичного розвитку в умовах інклюзивного навчального 

закладу. 
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Середній рівень – використання набутих знань 

для вирішення корекційно-діагностичних, корекцій-

но-розвивальних, корекційно-навчальних, корекцій-

но-виховних задач та паралельне набуття нових 

знань; можливість майбутнього фахівця в умовах 

інклюзивного навчання урізноманітнювати, видозмі-

нювати завдання для дітей з урахуванням особливос-

тей фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку; 

не розуміння особливостей створення навчально-

виховного середовища для розвитку дитини з особ-

ливостями психофізичного розвитку в умовах інклю-

зивного навчального закладу. 

Низький рівень – вміння використовувати на-

буті знання для вирішення корекційно-

діагностичних, корекційно-розвивальних, корекцій-

но-навчальних, корекційно-виховних задач не сфор-

мовано; не має можливості в умовах інклюзивного 

навчання урізноманітнювати, видозмінювати завдан-

ня для дітей з урахуванням особливостей фізичного, 

психічного та мовленнєвого розвитку; не розуміння 

особливостей створення навчально-виховного сере-

довища для розвитку дитини з особливостями пси-

хофізичного розвитку в умовах інклюзивного навча-

льного закладу. 

 

6. Висновки 
1. У статті охарактеризовано основні якості, 

необхідні майбутнім спеціальним педагогам для ро-

боти в умовах інклюзивного навчального закладу, а 

саме стійкий інтерес та зацікавленість студентів до 

інклюзивного навчання, прагнення до включення 

дитини в інклюзивний процес, беручи до уваги рі-

вень її психофізичного та мовленнєвого розвитку; 

встановлення емоційного контакту з дитиною та пос-

тійну підтримку стабільно-позитивного емоційного 

стану педагога; оволодіння певним обсягом знань, 

умінь і навичок щодо роботи в інклюзивних навчаль-

них закладах, свідомого використання набутих знань 

в інклюзивному процесі; моральність, культура, ети-

ка майбутнього корекційного педагога;рефлексія, 

самооцінка, аналіз діяльності інших спеціальних пе-

дагогів.  

2. На основі аналізу наукової літератури виді-

лено критеріальні показники гностично-

технологічної готовності майбутнього фахівця до 

роботи в умовах інклюзії. Це осмисленість теорети-

ко-технологічних знань про особливості організації 

та роботи в умовах інклюзивної освіти; креативність 

технологічних знань та творчий підхід в організації 

взаємодії всіх учасників навчально-корекційної робо-

ти; створення розвивального середовища в умовах 

інклюзивного навчального закладу. 

3. У започаткованому дослідженні підібрано та 

охарактеризовано підібрані завдання для визначення 

рівня готовності майбутніх спеціальних педагогів до 

роботи в умовах інклюзивного навчального закладу. 
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