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У дисертації вперше визначено й обґрунтовано сукупність педагогічних 

умов підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти (ресурсне та науково-методичне забезпечення 

процесу підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти; розвиток позитивної мотивації до набуття 

практичного досвіду інноваційної діяльності; використання інноваційних форм і 

методів організації інклюзивної освіти та способів взаємодії всіх суб’єктів цього 

процесу). 

Розроблено й апробовано модель підготовки майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, яка охоплює 

такі блоки: методологічно-цільовий (мета, завдання, підходи, принципи); 

змістово-процесуальний (основні напрямки діяльності, етапи, форми, методи); 

оцінно-результативний (критерії, рівні, результат). Обов’язковим елементом 

моделі є системотвірні зв’язки, які сприяють взаємодії елементів і утворення 

єдиного цілого. 

На основі аналізу структури підготовки студентів за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта (логопедія) розроблено критерії та показники – мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний, які в 

сукупності дозволяють виявити рівень готовності майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, що є 

особистісним утворенням, котре опосередковує залежність між ефективністю 

інноваційної діяльності логопеда і його спрямованістю на вдосконалення свого 

професійного рівня. 



На основі вивчених компонентів охарактеризовано три рівні: високий 

(інноваційний), середній (репродуктивний), низький (адаптивний) готовності 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти.  

Розкрито сутність ключових понять дослідження: «інноваційна діяльність» 

(цілеспрямований, систематизований комплекс упровадження нових методів, 

інструментів та прийомів, які володіють підвищеною ефективністю та є кінцевим 

результатом інтелектуальної діяльності педагога), «умови інклюзивної 

дошкільної освіти» (нормативно-правове забезпечення, діяльність громадських 

організацій та фондів, засоби масової інформації, наявність доступної мережі, 

безбар’єрна архітектурна доступність, матеріально-технічне та програмно-

методичне забезпечення, психолого-педагогічний та корекційний супровід), 

«готовність майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти» (сукупність знань і уявлень про особливості 

дітей з обмеженими можливостями здоров’я, володіння інноваційними 

технологіями, способами і прийомами роботи з цими дітьми в умовах 

інклюзивної освіти, а також сформованість певних особистісних якостей, що 

забезпечують стійку мотивацію до означеної діяльності). 

Удосконалено форми, методи, засоби освітнього процесу у підготовці 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти.  

Подальшого розвитку набули інноваційні процеси підготовки майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, їх 

ресурсне та науково-методичне забезпечення. 

Проведено констатувальний експеримент, до якого залучено 400 студентів 

контрольних та експериментальних груп спеціальності 016 Спеціальна освіта 

(логопедія) та 14 викладачів закладів вищої освіти.  

Порівняння результатів готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти ЕГ та КГ за рівнями на 

констатувальному етапі дає підстави стверджувати про ідентичність вихідних 

показників педагогічного експерименту. Кількісні та якісні результати 

дослідження свідчать, що в ЕГ середній рівень готовності демонструють 40,5 % 



студентів, низький рівень – 21,5%, високий рівень –38,0 %. У КГ середній рівень 

мають 41,0% студентів, низький – 21,5 %, високий – 37,5 %. 

Ресурсне та науково-методичне забезпечення процесу підготовки 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти реалізувалося завдяки орієнтації змістовних можливостей 

викладання навчальних дисциплін на позиціонування ідей інклюзії та підготовки 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти. 

Реалізація другої педагогічної умови відбувалася завдяки створенню 

емоційно насиченого освітнього середовища як характеристики освітнього 

простору закладу вищої освіти, спрямованого на стимуляцію прийняття 

майбутніми логопедами всіх суб’єктів інклюзивної освіти, а також на ефективну 

комунікацію з ними. 

Використання інноваційних форм і методів організації інклюзивної освіти 

та способів взаємодії всіх суб’єктів цього процесу передбачало інтеграцію 

теоретичних, методологічних, психолого-педагогічних і спеціальних знань під 

час вивчення навчальних дисциплін. Реалізація цієї умови забезпечує трансляцію 

ідей інклюзивної освіти та формування готовності майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності під час розгляду окремих питань теорії та практики 

інклюзивних процесів у змісті інших дисциплін навчального плану. 

За результатами реалізації педагогічних умов у процесі формувального 

експерименту за високим рівнем готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти простежується позитивна 

динаміка в ЕГ – у межах 9,0 % за мотиваційно-ціннісним; 21,0 % – когнітивно-

діяльнісним; 14,5 % – рефлексивно-оцінювальним критеріями.  

У контрольних групах зміни незначні: високий рівень зріс у межах 1,5 % 

за мотиваційно-ціннісним; 6,0 % – когнітивно-діяльнісним та рефлексивно-

оцінювальним критеріями. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти методики діагностування 

рівнів готовності майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 



інклюзивної дошкільної освіти, розробленні авторських навчальних програм, 

спрямованих на підготовку майбутніх логопедів та реалізацію навчально-

методичного забезпечення: розроблення робочої програми дисципліни «Рання 

логопедична корекція»; доповнення тем дисциплін «Фізична реабілітація осіб з 

вадами мовлення», «Ігри в логопедичній роботі», «Основи дефектології та 

логопедії», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», 

«Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТМП», «Виховання дітей 

з особливими потребами»; активізації самостійної роботи майбутніх логопедів 

для отримання знань та досвіду інноваційної діяльності.  

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

підготовки майбутніх логопедів у закладах вищої освіти під час розробки 

програм навчальних курсів і практик, у системі післядипломної освіти й 

підвищення кваліфікації фахівців. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, майбутні логопеди, 

інклюзія, педагогічні умови, інклюзивна дошкільна освіта, готовність до 

професійної діяльності. 
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ABSTRACT 

Chernichenko L. A. Preparation of future speech therapists for innovative 

activity in the conditions of inclusive preschool education. – Qualified scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in Specialty 011 "Educational, 

Pedagogical Sciences" – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 

2020. 

The dissertation for the first time defines and substantiates the set of pedagogical 

conditions of preparation of future speech therapists for innovative activity in the 

conditions of inclusive pre-school education (resource and scientific and 

methodological support of the process of preparation of future speech therapists for 

innovative activity in the conditions of inclusive preschool education; development of 

positive motivation to the acquiring practical experience of innovative activity; use of 

innovative forms and methods of organization of inclusive education and ways of 

interaction of all subjects of this process). 

It is developed and tested the model of preparation of future speech therapists 

for innovative activity in the conditions of inclusive pre-school education, which 

covers the following blocks: methodological-purpose (purpose, tasks, approaches, 

principles); substantive-procedural (main directions of activity, stages, forms, 

methods); evaluation-resultant (criteria, levels, result). An obligatory element of the 

model is the system-forming links that promote the interaction of the elements and the 

formation of the whole. 

On the basis of the analysis of the structure of preparation of students in the 

specialty 016 Special education (speech therapy) criteria have been developed – 

motivational-valuable, cognitive-activity and reflexive-evaluating and indicators that 

together allow to reveal the level of readiness of the future speech therapist to 

innovative activity in the conditions of inclusive pre-school education which is a 

personal entity that mediates the relationship between the effectiveness of a speech 

therapist's innovation and its focus on improving its professional level. 



Based on the studied components, three levels are characterized: high 

(innovative), medium (reproductive), low (adaptive) of readiness of future speech 

therapists to innovate activity in inclusive education. 

The essence of the key concepts of the research is revealed: "innovative activity" 

(purposeful, systematic complex of introduction of new methods, tools and techniques 

that have high efficiency and are the final result of intellectual activity of the teacher), 

"conditions of inclusive pre-school education" (normative and legal support, activities 

of public organizations and funds, media, availability of accessible network, barrier-

free architectural accessibility, material and technical support and software, 

psychological and pedagogical and corrective accompaniment) «readiness of future 

speech therapists to innovative activity in the conditions of inclusive pre-school 

education» (set of knowledge and ideas about the features of children with disabilities, 

possesion of innovative technologies, methods and techniques of work with these 

children in the conditions of inclusive education, as well as the formation of certain 

personal qualities which provide sustained motivation for this activity).  

Forms, methods, means of educational process in preparation of future speech 

therapists for innovative activity in the conditions of inclusive pre-school education are 

improved. Innovative processes of preparation of future speech therapists for 

innovative activity in the conditions of inclusive preschool education, their resource 

and scientific and methodological support have further developed.  

A test experiment was conducted, involving 400 students of control and 

experimental groups of the specialty (specialty) Special education (speech therapy) and 

14 teachers of higher education institutions. 

Comparison of the results of future speech therapists' readiness for innovative 

activity in the conditions of inclusive pre-school education of EG (experimental group) 

and CG(control group) by levels at the ascertaining stage gives grounds to confirm the 

identity of the initial indicators of pedagogical experiment. The quantitative and 

qualitative results of the study indicate that 40.5% of students show an average level 

of readiness in the EG, a low level – 21.5%, a high level – 38.0%. At CG, 41.0% of 

students have an average level, a low – 21.5%, a high – 37.5%. 



Resource and scientific and methodological support of the process of preparation 

of future speech therapists for innovative activity in the conditions of inclusive pre-

school education was realized due to the orientation of meaningful possibilities of 

teaching the disciplines on the positioning of ideas of inclusion and preparation of 

future speech therapists for innovative activity in the conditions of inclusive pre-school 

education.  

The realization of the second pedagogical condition was due to the creation of 

an emotionally saturated educational environment, as a characteristic of the educational 

space of a higher education institution, aimed at stimulating the acceptance of all 

subjects of inclusive education by future speech therapists, as well as on effective 

communication with them. 

The use of innovative forms and methods of organizing inclusive education and 

ways of interaction of all subjects of this process involved the integration of theoretical, 

methodological, psychological and pedagogical and special knowledge during the 

studying of educational disciplines. The realization of this condition ensures the 

translation of ideas of inclusive education and the formation of the future speech 

therapists' readiness for innovative activity while considering certain issues of the 

theory and practice of inclusive processes in the content of other disciplines of the 

curriculum. 

As a result of realization of pedagogical conditions in the process of forming 

experiment on the high level of readiness of future speech therapists to innovative 

activity in the conditions of inclusive pre-school education positive dynamics in EG s 

observed – within 9,0% on motivational value; 21.0% – cognitive activity; 14.5% – 

reflexive-evaluation criteria. 

In the control groups, the changes are insignificant: the high level increased 

within 1.5% in terms of motivational value; 6.0% – by cognitive-activity and reflexive-

evaluation criteria. 

The practical significance of the obtained results lies in the development and 

implementation in the educational process of institutions of higher education methods 

of diagnosing the readiness levels of future speech therapists to innovate in the 

conditions of inclusive pre-school education, the development of author training 



programs aimed at training future speech therapists and the implementation of training 

programs of the discipline "Early speech therapy correction"; supplementation of the 

themes "Physical rehabilitation of persons with speech defects", "Games in speech 

therapy work", "Fundamentals of Defectology and Speech Therapy", "Psychological 

and pedagogical bases of correctional and educational work", "Fundamentals of 

psychocorrection and psycho-counseling of persons with typical linguistic disorders", 

"Education of children with special needs"; intensification of independent work of 

future speech therapists to gain knowledge and experience of innovative activity. The 

research materials can be used in the educational process of higher education 

institutions in the development of training courses and practices. 

Keywords: innovations, innovative activity, future speech therapists, inclusion, 

pedagogical conditions, inclusive pre-school education, readiness for professional 

activity. 

 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

 

Статті у наукових виданнях України 

1. Черніченко Л. А. Методологічні основи підготовки майбутніх логопедів 

до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Збірник 

наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

"Україна". Хмельницький, 2017. С. 57–62.  

2. Черніченко Л. А. Досвід інноваційної діяльності логопедів дошкільних 

навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти. Наукові записки. Серія: 

Педагогічні науки. Кропивницький, 2017. Вип. 156. С. 239 –243. 

3. Черніченко Л. А. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Витоки 

педагогічної майстерності. Полтава, 2017. Вип. 19. С. 352–358. 



4. Черніченко Л. А. Стан університетської підготовки майбутніх логопедів 

до інноваційної діяльності в інклюзивних умовах дошкільних закладів освіти. 

Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип.  3. С. 68–71. 

5. Oleksii Stasenko, Liudmyla Chernichenko, Anna Cherednyk. Motivating 

Students For Motor Activity in The Framework of Physical Education. Наука і освіта. 

Одеса, 2018. №4. С. 172–178. 

6. Черніченко Л. А. Модель підготовки майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 

2020. Вип.1 (5). С. 186 –174. 

 

Статті у наукових виданнях інших держав 

7. Черніченко Л. А. Аналіз стану підготовки майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Revistă 

ştiinţifică progresivă. Republica Moldova, 2020. Volum 3 № 1(3). С.5 – 8. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

8. Черніченко Л. А. Особливості інноваційної діяльності логопедів в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. Актуальные научные исследования в 

современном мире: матеріали ХХ Междунар. Научн. Конф. (21–22 декабря 

2016 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып.12 (20). ч.4. С.68–72. 

9. Черніченко Л. А. Інклюзивна освіта як сучасна освітня інновація 

Молодий вчений. Херсон, 2016. №12. С. 537–542. 

10. Черніченко Л. А. Методологічні основи інклюзивного навчання. 

Modernization of education system: world trends and national peculiarities: 

Conference Proceedings. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Р. 176–

178. 

11. Черніченко Л. А. Су-Джок терапія в роботі логопеда. Навчання та 

виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика: матеріали 

доповідей (з міжнародною участю). Хмельницький: Хмельницький інститут 

соціальних технологій Університету "Україна", 2018. С. 48–52. 



12. Черніченко Л. А. Інноваційний розвиток інклюзивної освіти в Україні. 

Методичні аспекти інклюзивної педагогіки: матеріали регіонального семінару, 

(Умань, 14 травня 2014 р.). Умань: Алмі, 2014. С. 62–64. 

13. Черніченко Л. А. Інноваційні технології навчально-виховного процесу 

в групах ДНЗ із інклюзивною формою навчання. Сучасні тенденції розвитку 

колекційної освіти в Україні: матеріали регіонального науково-практичного 

семінару. Умань: Алмі, 2016. С. 45–47. 

14. Черніченко Л. А. Інноваційні методи здоров’язбережувальної 

технології в інклюзивному ДНЗ. Вплив навколишнього середовища на 

формування особистості: матеріали всеукраїнської наукової конференції 

молодих учених та студентів, (Умань, 16 квітня 2014 р.). Умань: Алмі, 2014. 

С153–155. 

15. Черніченко Л. А. Педагогічна аксіологія у навчально-виховному 

процесі інклюзивного закладу дошкільної освіти. Наука, освіта, молодь: 

матеріали Восьмої Всеукраїнської студентської наукової конференції (Умань, 14 

травня 2015р.). Умань: ФПО Жовтий О.О., 2015. С.163–165. 

16. Черніченко Л. А. Формування готовності педагогічних працівників до 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна 

освіта: теорія, методика, практика: матеріалами І регіональної науково-

практичної конференції (26 квітня 2015 р.). Умань: вид. УДПУ, друк ПП 

«Мороз», 2015. Вип. І. С 191–193. 

17. Черніченко Л. А. Підготовка логопедів до роботи в закладах освіти з 

інклюзивною формою навчання. Актуальні проблеми збереження здоров’я дітей 

та молоді в сучасних умовах реформування освіти: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. (Умань, 16 квітня 2015р.). Умань: Алмі, 2014. 

С 89–91. 

18. Черніченко Л. А. Вивчення проблеми готовності педагогічних 

працівників до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика: матеріалами ІІ регіональної 

науково-практичної конференції (24 березня 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий 

О. О., 2016 р. Вип. ІІ.С.76–79. 



19. Черніченко Л. А. Формування готовності логопедів до інклюзивного 

навчання дітей з вадами Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика: 

матеріалами ІІІ регіональної науково-практичної конференції (22 березня 2017 

р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016 р. Вип. ІІІ.С. 65–68  

20. Черніченко Л. А. Використання інноваційних технологій у 

логопедичній роботі з дітьми. Формування здоров’язберігаючих компетенцій 

дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції (19 квітня 2017 р.) Умань: ФОП Жовтий О. О., 

2017. Вип ІІІ. С 124–126. 

21. Черніченко Л. А. Характеристика методологічних підходів підготовки 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан 

та перспективи досліджень: збірник наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції (15–16 вересня 2017 р., м. Одеса). Одеса: ГО 

"Південна фундація педагогіки". 2017. С. 82–86. 
 


