
Грушевська І. В. Формування професійної готовності майбутніх вихователів 

до інклюзивної освіти / І. В. Грушевська // Формування культури здоров’я 

дітей різного віку з особливими потребами : Матеріали Всеукраїнського 

науково-практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). – 

Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ООО 

«КИТ – Л». – С. – 31–32. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Грушевська І В. 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету                  

імені Тараса Шевченка» м. Лисичанськ 

 

У статті обґрунтовано важливу роль формування професійної 
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Згідно з Концепцією розвитку інклюзивного навчання в Україні 

здійснюється активний пошук та впровадження ефективних шляхів 

соціальної взаємодії дітей, що потребують корекції психофізичного 

розвитку, із їхніми здоровими однолітками. Найпершими, хто помічає 

проблеми та труднощі у розвитку дитини є батьки, лікарі-педіатри, 

вихователі. Тому дуже важливо, щоб вони не зволікали, не чекали на 

спонтанне усунення вади, а звернулися до фахівців. «Діти з особливими 

освітніми потребами» — поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чиї 

освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно 

стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема дітей-



інвалідів, дітей із соціально вразливих груп. 

Сьогодення       серед   складових   професійної   компетентності   

випускника   вищого навчального закладу називає готовність до гнучкої 

адаптації у мінливих життєвих ситуаціях; здатність самостійно і критично 

мислити; уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи 

раціонального її вирішення; бути здатними генерувати нові ідеї, грамотно 

працювати з батьками. Важливо, щоб майбутні вихователі дошкільних 

закладів вчасно помічали проблеми поведінки дітей, труднощі у навчанні і 

радили батькам відвідати спеціалістів. Саме вони допоможуть визначити, що 

спричинило труднощі чи вади у розвитку дитини, привело до проблем 

дошкільного навчання: порадять, які умови спорити усім ї, дитячому садку; 

нададуть корекційну допомогу або порадять спеціальний заклад для цього. 

Приймати рішення про заклад для дитини з психофізичними вадами мають 

батьки разом із фахівцями. 

Тому у закладах освіти має здійснюватися спеціальна підготовка 

педагогічного персоналу. Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки 

України «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з 

інвалідністю» від 2 грудня 2005року №651 у навчальні плани вищих 

навчальних закладів, що готують фахівців за напрямком «Педагогічна освіта» 

включена навчальна дисципліна «Інклюзивна освіта», яка й забезпечить 

професійну готовність до інклюзивної освіти. 

При вивченні навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» ми разом зі 

студентами вивчаємо тему «Діти з проблемами розвитку», де розпитаємо суто 

індивідуальні особливості дітей,  чинники вад розвитку. Тобто,  потрібно 

вчити майбутніх фахівців вчити працювати в спеціалізованих групах з 

урахуванням суто індивідуальних особливостей розвитку дитини та потреб 

родини.    Вагомого значення для правильної постановки діагнозу, вибору 

форми організації  навчання,   реалізації  індивідуального   підходу  набуває  

психолого-педагогічна характеристика на дитину, написана педагогами 

дитячого садка, яку вчаться складати студенти при  проведенні   практичних  



занять  з   «Дитячої  психології».   Підсумовуючи   викладене, вихователь 

може зауважити своєї припущення щодо причин, які обумовлюють 

відставання Дитини у розвитку, труднощі та прогалини у засвоєнні програми 

дошкільного закладу. Проте, ніяких діагнозів, навіть у вигляді припущення, 

педагог не формулює, оскільки вада дитини. Її конкретний  клінічний діагноз,  

встановлюють  колегіально   працівники.  Якщо  корекційні педагоги, 

практичні психологи, які спеціалізуються на корекційній роботі, є 

компетентними роботи з  такими дітьми,  то  вихователі дошкільних закладів  

часто  не  мають  ні психологічної, ні методичної готовності до інклюзії.        

Досвід інших країн переконливо доводить, що для тих фахівців, які вже 

працюють у навчальних закладах, ефективними ланками такої підготовки є 

курси підвищення кваліфікації, теоретичні та практичні семінари, тренінги. 

Змістом такої освіти мають бути основи корекційної педагогіки і психології, з 

певними методичними аспектами. 

У процесі навчання використовуються особистісно-орієнтовані технології 

навчання виховання дітей, світовий передовий педагогічний досвід, спадщина 

М. Монтессорі, Русової, В.О. Сухомлинського, авторські програми з фізичного 

виховання М.М. Єфиме прискореного навчання читання М.О. Зайцева 

«Зайчик», теорія розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) тощо. Зокрема 

майбутні вихователі мають бути компетентними у таких питаннях:                        

• підходи держави та суспільства до організації освіти дітей, які мають вади 

психофізичного розвитку;                                                                                                                       

•основні поняття корекційної педагогіки та спеціальної психології;                        

•особливості і закономірності розвитку різних категорій осіб з психофізичними 

вадами;                                                                                                                                      

•комплексне психолого-педагогічне вивчення дітей;                               

диференційовані та індивідуальні механізми і прийоми дошкільного корекційного 

навчання виховання кожної категорії дітей;                                                                         

• зміст та методи роботи з родинами вихованців. 

З метою реалізації інклюзивної освіти майбутні вихователі повинні вміти: 



1. здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні знань, 

різних в діяльності та адекватно оцінювати причини, якими спричинено ці 

труднощі. 

2.своєчасно виявити відхилення у розвитку дошкільників та під керівництвом 

корекці педагога брати участь у здійснені правильного психолого-педагогічного 

супроводу діте потребують корекції психофізичного рсзвитку; 

3. здійснювати   індивідуальний  та  диференційований  підхід до   вихованців     

з  вадами психофізичного розвитку; 

4.формувати готовність здорових дошкільників до позитивної спільної взаємодії 

з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку; 

5.проводити роботу з батьками щодо надання їм правдивої інформації про осіб з 

порушенням психофізичного розвитку. 

Поза всяким  сумнівом,  компетентність  вихователів  є однією з умов 

ефективної  дошкільної   освіти. Результати досліджень багатьох науковців 

засвідчують, що розумовий, емоційний  і  соціальний  розвиток дітей  з 

психофізичними  вадами  прямо  залежить позитивного ставлення до них, їх 

розуміння та прийняття педагогами, батьками і здоров дітьми. Сприятливе 

соціальне та розвивальне середовище є однією з вихідних умов розв'язання проблем 

інклюзивної освіти. Тому забезпечення такого середовища - одне із завдань 

психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного 

розвитку. Педагог дошкільного закладу мають передусім формувати позитивне 

ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами,  прийоми 

адекватної взаємодії,  емпатії.  Ця робота здійснюється  за  допомогою  таких 

методів:  бесід,  переконання,     розгляд проблемних  ситуацій, сюжетно-рольові 

ігри, перегляд спеціально відібраних відеосюжетів. 

Отже,    інклюзивна    дошкільна    освіта    -    це    одна    із    реалій    

нашого    життя. Проте, потрібно пам'ятати, що її ефективність залежить від 

багатьох умов, головною з яких  комплексний психолого-педагогічний супровід, 

професійна готовність майбутніх вихователів до інклюзивної освіти. 

З метою впровадження системи психолого-педагогічного супроводу дітей 



дошкільного віку, навчаються в умовах інклюзивної освіти, важливим є організація 

і здійснення комплексно підходу. 

 


