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Розпочинаємо засідання фахового семінару кафедри: на порядку 

денному обговорення дисертаційного дослідження Черніченко Людмили 

Анатоліївни на тему: «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» зі спеціальності 011- 

освітні, педагогічні науки. 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

відділу аспірантури та докторантури Чирва Г. М. 

Відповідно до рішення Вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 25.02.2020) 

для проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

Черніченко Л. А призначено двох рецензентів: Іщенко Л. В. – доктора 

педагогічних наук, професора; Цимбал-Слатвінську С. В. – кандидата 

педагогічних наук, доцента. 

Дисертація виконувалась на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 



державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Протокол № 3 від 28.10.2013 р.).  

Дозвольте коротко ознайомити вас із біографічними даними Черніченко 

Людмили Анатоліївни. 

Черніченко Людмила Анатоліївна, народилася 3 червня 1989 року в 

м. Умань, Черкаської області. У 2006 році закінчила Уманську загальноосвітню 

школу І-ІІІ № 1 та вступила до Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини на факультет дошкільної освіти. 

У 2010 році завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр», отримала диплом з відзнакою та базову вищу освіту за напрямом 

підготовки «Педагогічна освіта» та здобула фах вихователя дошкільних 

закладів. 

У 2011 році завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр», отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Дошкільне 

виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і 

психології, логопеда дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів. 

З 1 жовтня 2016 зарахована до аспірантури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини на спеціальність 011 – освітні, 

педагогічні науки.  

Трудова діяльність дисертантки: Із 2012 до 2015 року працювала на 

посаді лаборанта Інституту розвитку дитини Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Із 2013 до 2016 року працювала на посаді викладача кафедри 

корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (за сумісництвом). 

 Із 2018 і дотепер працює викладачем кафедри спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Слово для виголошення основних результатів дослідження надається 

Черніченко Людмилі Анатоліївні. 



Черніченко Л. А.: Високоповажний Олександре Миколайовичу, 

шановні члени кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, шановні 

присутні! Вашій увазі пропонуються результати кваліфікаційної наукової праці 

за темою «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти». 

Актуальність дослідження зумовлена демократичними перетвореннями, 

які відбуваються в Україні, що зумовили зміну ставлення суспільства до людей 

з обмеженими можливостями здоров’я та призвели до усвідомлення 

необхідності їхньої інтеграції в соціум. В Україні словосполучення 

«інклюзивна освіта» почало активно використовуватися лише останні кілька 

років.  

Особливо важливим є впровадження інклюзивної дошкільної освіти, яка 

дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу в ранньому віці, коли 

розвиток дитини особливо піддається впливу, і є можливість попередити 

ускладнення неповносправності, як у фізичному, так і в психосоціальному 

розвитку дитини. 

Тому вкрай важливим є вдосконалення підготовки фахівців, які 

забезпечуватимуть упровадження інклюзивної дошкільної освіти. Щоб 

відповідати вимогам часу, сучасний логопед повинен не тільки мати базові 

знання та вміння, а й володіти інноваційними технологіями, мати здатність до 

інноваційної діяльності  

Аналіз філософського та психолого-педагогічного фонду дає підстави 

констатувати актуальність означеної проблеми, різноманітні аспекти якої стали 

підґрунтям численних досліджень українських та зарубіжних учених.  

Водночас, цей аналіз показав, що проблема підготовки майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти в 

спеціальному педагогічному дослідженні не вивчалася. 

Отже, актуальність проблеми, визначена зазначеними суперечностями, 

вимогами сьогодення щодо вдосконалення підготовки майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти і зумовили 



вибір теми дослідження. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

Шановні присутні, дозвольте не зупинятись на понятійному апараті 

дослідження, оскільки він представлений в дослідженні, а зосередити Вашу 

увагу на основних результатах дослідження. 

Відповідно до першого завдання проаналізовано стан розробленості 

проблеми у психолого-педагогічній літературі, розкрито зміст і уточнено 

сутність ключових понять дослідження. 

Доведено, що інноваційні тенденції в освіті стали важливою проблемою 

сучасної наукової думки і практики, оскільки підвищують вимоги до 

методичної культури майбутніх фахівців, що виражаються в перебудові 

традиційного та освоєнні нового змісту програмного матеріалу, адаптації і 

трансформації методичних нововведень.  

Встановлено, що інклюзивна освіта – це процес забезпечення рівних 

прав на одержання освітніх послуг дітьми дошкільного віку з різним рівнем 

психофізичного розвитку за місцем проживання у сприятливих спеціальних 

умовах закладу дошкільної освіти (організаційне, матеріально-технічне, 

програмно-методичне і кадрове забезпечення корекційного процесу.  

Інноваційна діяльність уточнена як цілеспрямований, систематизований 

комплекс упровадження нових методів, інструментів та прийомів, які 

володіють підвищеною ефективність та є кінцевим результатом інтелектуальної 

діяльності педагога. 

Доведено, що інноваційна діяльність логопедів є одним із видів їх 

професійної діяльності, яку орієнтовано на оновлення та удосконалення 

корекційного процесу через створення, експериментальну перевірку і 

впровадження інновацій. 

Готовність майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти визначаємо як результат та мету професійної 



підготовки у ЗВО, що включає сукупність знань про особливості розвитку дітей 

з мовленнєвими порушеннями, володіння інноваційними технологіями, 

способами і прийомами роботи з цими дітьми в умовах інклюзивної освіти, а 

також сформованість моральних, мотиваційних та вольових якостей. 

Відповідно до другого завдання дослідження розкрито особливості 

інноваційної діяльності логопедів в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

З’ясовано, що умови інклюзивної дошкільної освіти – це 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 цього процесу. 

Інноваційна діяльність логопедів в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти передбачає використання таких логопедичних технологій, як: 

психокорекційні (арт-терапія, ізотерапія, казкотерапія, хромотерапія); 

здоров’язбережувальні (кріотерапія, «Су-джок» – терапія); інформаційно-

комунікаційні; традиційні логопедичні технології з використанням нововведень 

(логопедичний масаж, дихальні гімнастики). 

Встановлено, що традиційна система фахової підготовки майбутніх 

логопедів до професійної діяльності спрямована, насамперед, на формування у 

них професійної компетентності у сфері розвитку та навчання дітей з різними 

порушеннями мовлення в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Проте, 

сучасні запити суспільства на підготовку фахівців у галузі спеціальної освіти 

для ефективної роботи в закладах дошкільної освіти з інклюзивною формою 

навчання та здійснення інноваційної діяльності, не реалізуються повною мірою 

у системі вищої педагогічної освіти. 

Відповідно до третього завдання уточнено критерії, показники та 

охарактеризовано рівні готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

Здійснивши аналіз структури підготовки студентів за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта (логопедія), розроблено критерії – мотиваційно-ціннісний, 



когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний і показники, які в 

сукупності дозволяють виявити рівень готовності майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, яка є 

особистісним утворенням, що 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. 

Кількісні та якісні результати констатувального етапу дослідження свідчать, що 

переважна більшість студентів демонструють середній рівень такої готовності. 

Відповідно до четвертого завдання розроблено 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 напрями 

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. 

Апробація моделі здійснювалася через реалізацію 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 реалізується завдяки орієнтації змістових можливостей 

викладання навчальних дисциплін на позиціонування ідей інклюзії. 

Розвиток позитивної мотивації до набуття практичного досвіду 

інноваційної діяльності відбувається 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 передбачає інтеграцію 

теоретичних, методологічних, психолого-педагогічних і спеціальних знань у 

процесі 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. 

Рeзультaти та кількісно-якісний аналіз прoвeдeнoгo eкспeримeнту 

підтвердили ефективність і доцільність апробації моделі та реалізації 

педагогічних умов підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

Констатуємо значне зростання кількості майбутніх логопедів з високим 

рівнем готовності до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти на 15,5 %; з середнім рівнем кількість студентів зменшилася на 4,0 %; з 

низьким – на 11,0 % після проведення формувального експерименту. 

Дисертаційне дослідження не є повним і завершеним розв’язанням 

порушеної проблеми. Подальшого аналізу та вивчення потребують 

модернізація змісту й застосування інноваційних технологій у підготовці 

майбутніх логопедів. 

Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано 

запровадити в освітній процес закладів вищої освіти розроблені авторські 

навчальні програми та навчально-методичне забезпечення дисципліни «Рання 

логопедична корекція». 

Дякую за увагу! 

Головуючий: Які будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Бялик О. В. - доктор педагогічних наук, професор: У доповіді Вами 

зазначено, що проаналізовано стан розробленості проблеми у психолого-

педагогічній літературі. Праці яких науковців у контексті професійної 

підготовки майбутніх логопедів та інноваційної діяльності в інклюзивній освіті 

Вами проаналізовані? 



Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Ґрунтовні наукові положення 

щодо підготовки фахівців у контексті інклюзивного та корекційного 

педагогічного профілю розкриті у працях В. Бондаря [26], В. Засенка [80], А. 

Колупаєвої [113], Ю. Найди [112], С. Миронової [90], Т. Сак [207], Н. Софій 

[222], В. Синьова, А. Шевцова [213], М. Шеремет [283] та ін., які були 

проаналізовані нами у першому розділі. 

У контексті заявленої проблеми нами проаналізовані дослідження І. 

Демченко, І. Дмитрієвої, Л. Іщенко, М. Супруна, О. Таранченко, В. Тарасун, С. 

Яковлевої та інших науковців у галузі корекційної педагогіки. Це зокрема такі 

питання: готовності педагога до корекційно-педагогічної діяльності; 

інклюзивна та діагностична компетентності, ефективні шляхи вдосконалення 

процесу навчання студентів за напрямом – корекційна освіта. 

Головуючий: Які будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Ткачук М. М. – кандидат педагогічних наук, доцент: Які саме 

дисципліни Ви обрали для вдосконалення? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Серед дисципліни які ми обрали 

для вдосконалення є: «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». 

Головуючий: Які будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Безлюдна Н. В. - кандидат педагогічних наук, доцент: 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. Які методики використані Вами? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Для експериментального 

визначення рівнів готовності майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти визначено комплекс діагностичних 



методик та методів, за допомогою яких вимірювалися окремі показники 

визначених критеріїв: Методика К. Замфір в модифікації А. Реана «Мотивація 

професійної діяльності»,  адаптований тест І. Демченко для з’ясування 

обізнаності майбутніх логопедів із інклюзивно-освітньою термінологією, 

методика «Соціально-комунікативна компетентність» (Г. Протасова); тест 

«Рівень конкурентоздатності», тест «Самооцінка психологічної адаптивності»; 

діагностика індивідуальних особливостей саморегуляції 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Прищепа С. М. - кандидат педагогічних наук, доцент: Коротко 

охарактеризуйте, які інноваційні логопедичні технології опановували майбутні 

логопеди під час підготовки до роботи в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Для якісної підготовки 

майбутніх логопедів під час навчання в університеті вони мали можливість 

ознайомитися та набути навичок використання у професійній діяльності таких 

інноваційних логопедичних технологій: 

− арт-терапія, ізотерапія, казкотерапія, хромотерапія, тощо, які 

найбільш ефективно застосовувати при таких мовленнєвих порушеннях як 

брадилалія, тахілалія, дислалія, дизартрія, алалія та афазія; 

− кріотерапія, «Су-джок» – терапія, ефективність яких підтверджена для 

корекції таких мовленнєвих порушень: брадилалія, дислалія, ринолалія, 

дизартрія, дизграфія, алалія, афазія, та заїкання;  

− традиційні логопедичні технології з використанням нововведень – 

логопедичний масаж, дихальні гімнастики тощо – застосовуються для корекції 

дисфонії, тахілалії, ринолалії, дизартрії, афазії, та заїкання. 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Гагарін М. І. - кандидат педагогічних наук, доцент: У скількох 

статтях висвітлені проблеми вашої дисертаційної теми? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Основні результати дослідження 

викладено у 21 публікації (1 – у співавторстві), із них: 7 статей відображають 



основні наукові результати (1 – у зарубіжному фаховому виданні), 14 – 

апробаційного характеру. 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Ткачук Л. В. − кандидат педагогічних наук, доцент: У дослідженні 

Ви аналізуєте умови дошкільної інклюзивної освіти. Охарактеризуйте коротко 

ці умови. 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. До зовнішніх умов ми 

зараховуємо нормативно-правове забезпечення, діяльність громадських 

організацій та фондів, засоби масової інформації. 

В Законі України «Про освіту» (Стаття 3), зазначається: «Кожен має 

право на якісну та доступну освіту. … Держава створює умови для здобуття 

освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також 

забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав 

і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти». 

В Україні існують такі Громадські організації: «Громадська організація 

«Координаційно-ресурний центр «Інклюзивна культура» (ГО «КРЦ 

«Інклюзивна культура»)», «Громадська організація «Особливі діти», 

«Громадська організація «Особливі можливості», «Громадська організація 

«Ми-особливі» (ГО «Ми-особливі»)», «Громадська організація «Особливі серед 

нас» (ГО «Особливі серед нас»)», «Громадська організація «Ангел дитинства», 

«Громадська організація «Особливе дитинство», «Благодійна організація 

«Турбота і підтримка» та ін. Метою їх створення є всебічне задоволення та 

захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів 

організації. 

В нашій державі створено портал «Україна. Інклюзія. Система 

автоматизації роботи інклюзивних ресурсних центрів», також широко 

популяризується ідея інклюзивної освіти в соціальних мережах Facebook, 

Ukrainci.org, Connect.ua та ін. 



Якщо говорити про внутрішні умови, то це – наявність доступної мережі 

закладів дошкільної та спеціальної освіти, безбар’єрна архітектурна 

доступність (середовище, яке пристосоване для вільного пересування людей з 

функціональними обмеженнями через медичні, вікові, інші причини), 

матеріально-технічне та програмно-методичне забезпечення, психолого-

педагогічний та корекційний супровід. 

Відсутність спеціального допоміжного навчального обладнання, 

спеціально розроблених навчальних методик, відсутність матеріального 

заохочення фахівців – розробників відповідного навчально-методичного 

забезпечення; відсутність у них спеціальної підготовки для роботи з дітьми, які 

мають особливі освітні потреби) інклюзивної освіти є істотною перешкодою на 

шляху її розвитку. Тому необхідними є покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти з метою перетворення їх у доступне середовище навчання. 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Осадченко І. І. - доктор педагогічних наук, професор: Чи визначали 

Ви, які ж функції професійної діяльності логопеда в сучасних умовах інклюзії в 

закладах дошкільної освіти? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. На основі проведеного аналізу 

нами узагальнено такі  функції професійної діяльності логопеда в сучасних 

умовах інклюзії в закладах дошкільної освіти: 

1. Діагностична функція – полягає в поглибленому логопедичному 

обстеженні дітей для визначення рівня мовного розвитку, специфічних мовних 

порушень різного ґенезу і структури дефекту. 

2. Корекційна функція – передбачає максимальну корекцію відхилень у 

розвитку мовлення дітей, що перешкоджають засвоєнню програми навчання.  

3. Навчальна функція – забезпечує участь логопеда в корекційно-

освітньому процесі, спрямованому на попередження, компенсацію і корекцію 

відхилень у мовному та психічному розвитку дітей. 

4. Виховна функція – проявляється в керівництві взаємин дітей з метою 

створення педагогічно доцільного, сприятливого мікроклімату та формуванні 



гармонійно розвиненої особистості за допомогою спеціально розроблених і 

науково обґрунтованих засобів, форм і методів впливу. 

5. Функція психолого-педагогічної освіти батьків – надання  

консультативної та методичної допомоги батькам (особам, що їх замінюють), 

педагогам і фахівцям з метою профілактики та диференційованої діагностики 

мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, застосовуючи спеціальні 

методики. 

6. Дослідницько-інноваційна функція – передбачає постійний пошук 

нового, аналіз передового досвіду та нововведень, практичне використання в 

роботі з дітьми апробованих корекційних, інноваційних методик для 

виправлення відхилень у мовленнєвому розвитку і відновленню порушених 

функцій. 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Кірдан О. Л.– доктор педагогічних наук, професор. На основі яких 

визначень Вами уточнено поняття «інноваційна діяльність логопеда»? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Розглядаючи наукові джерела, 

нами спостерігалась різноплановість підходів у трактуванні словосполучення 

«інноваційна діяльність». Однак важливо відмітити, що всі науковців описують 

це поняття, спираючись на такі ключові слова у значеннях:  

1) інноваційна діяльність – це вид діяльності особистості (М. Артюшина, 

І. Гавриш, Н. Краснокутська);  

2) інноваційна діяльність – це процес (Ю. Будас, Т. Скрипко);  

3) інноваційна діяльність – це система (Л. Антонюк, О. Чумак ). 

Науковці, характеризуючи «інноваційну діяльність» як певний вид 

діяльності поділяють її на: системну [Шапран], експериментально-пошукову 

[Малихіна], цілеспрямовану [Дичківська], творчу [Петриченко]. 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни?  

Савченко Н. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач: 

Одним із завдань Вашого дослідження проаналізувати стан розробленості 

проблеми у психолого-педагогічній літературі, розкрити зміст і уточнити 



сутність ключових понять дослідження. Яку мету цього завдання Ви ставили 

перед собою? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Нами проаналізовано стан 

розробленості проблеми у психолого-педагогічній літературі, розкрито зміст і 

уточнено сутність ключових понять дослідження. 

Доведено, що інноваційні тенденції в освіті стали важливою проблемою 

сучасної наукової думки і практики, оскільки підвищують вимоги до 

методичної культури майбутніх фахівців, що виражаються в перебудові 

традиційного та освоєнні нового змісту програмного матеріалу, адаптації і 

трансформації методичних нововведень. Залучення до масових закладів освіти 

дітей з особливими потребами вимагає від усіх учасників цього процесу 

певного перегляду основи традиційних поглядів щодо мети, функцій, 

організації роботи закладу і, водночас, розробки інноваційних методів навчання 

таких дітей. 

Встановлено, що інклюзивна освіта – це процес забезпечення рівних 

прав на одержання освітніх послуг дітьми дошкільного віку з різним рівнем 

психофізичного розвитку за місцем проживання у сприятливих спеціальних 

умовах закладу дошкільної освіти (організаційне, матеріально-технічне, 

програмно-методичне і кадрове забезпечення корекційного процесу).  

Інноваційна діяльність уточнена як цілеспрямований, систематизований 

комплекс упровадження нових методів, інструментів та прийомів, які 

володіють підвищеною ефективність та є кінцевим результатом інтелектуальної 

діяльності педагога. 

Охарактеризовано сучасний стан інклюзивної дошкільної освіти та 

визначено умови її ефективного забезпечення. 

Доведено, що інноваційна діяльність логопедів є одним із видів їх 

професійної діяльності, яку орієнтовано на оновлення та удосконалення 

корекційного процесу через створення, експериментальну перевірку і 

впровадження інновацій. 



Готовність майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти визначаємо як результат та мету професійної 

підготовки у ЗВО, що включає сукупність знань про особливості розвитку дітей 

з мовленнєвими порушеннями, володіння інноваційними технологіями, 

способами і прийомами роботи з цими дітьми в умовах інклюзивної освіти, а 

також сформованість моральних, мотиваційних та вольових якостей. 

Головуючий: Які ще будуть запитання до Людмили Анатоліївни? 

Бойченко В.В. − кандидат педагогічних наук, доцент: Як 

реалізовувалася педагогічна умова: ресурсне та навчально-методичне 

забезпечення процесу підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах іклюзивної дошкільної освіти? 

Черніченко Л.А.: Дякую за запитання. Реалізація цієї педагогічної 

умови передбачала вдосконалення навчальних планів підготовки фахівців, у 

контексті наступності змісту навчальних дисциплін у підготовці майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності. 

З метою підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти розроблено робочу програму дисципліни 

«Рання логопедична корекція» і впроваджено в освітній процес для студентів 

денної та заочної форми спеціальності 016 Спеціальна освіта, спеціалізація: 

спеціальна освіта (логопедія) на факультеті дошкільної та спеціальної освіти. 

Головуючий: Які ще є запитання? Немає.  

Слово надається науковому керівнику, кандидату педагогічних наук, 

доценту, завідувачу відділу аспірантури та докторантури Чирві Ганні 

Миколаївні. 

Чирва Ганна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач відділу аспірантури та докторантури. 

Шановний головуючий, шановні рецензенти, шановні члени кафедри, 

шановні присутні!  

Черніченко Людмила Анатоліївна – науковець, що відрізняється 

високою цілеспрямованістю та організованістю; викладач, який ефективно 



поєднує наукову і навчально-виховну роботу. Працюючи над дисертаційним 

дослідженням, Людмила Анатоліївна відповідально ставилася до наукової 

роботи, про результати якої систематично доповідала на засіданнях кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини. 

 Під час роботи над дисертацією Л. А. Черніченко виявила похвальну 

наполегливість, цілеспрямованість та кращі риси педагога-дослідника. 

Результати наукової роботи систематично апробовувались автором шляхом 

наукових публікацій та особистої участі у педагогічних освітньо-наукових і 

суспільних заходах різних рівнів (семінари, конференції тощо). У процесі 

виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

навчального плану дисертантка виявила здатність самостійно аналізувати 

педагогічні явища та процеси, широку обізнаність і високу ерудицію в галузі 

педагогіки, філології та інших наук. Якщо ж говорити про суто особистісні 

якості – Людмила Анатоліївна людина толерантна і доброзичлива, її люблять 

студенти, поважають колеги. Доброта і людяність є незаперечними її 

чеснотами, а професіоналізм, відданість справі – приклад для колег і студентів. 

Вважаю, що Черніченко Людмила Анатоліївна є зрілим науковцем і має усі 

фахові й моральні якості, які притаманні здобувачеві ступеня вищої освіти 

доктора філософії. 

Головуючий: Розпочинаємо обговорення дисертації. До слова 

запрошується рецензент – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини Іщенко Людмила Валентинівна. 

Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, 

професор: Шановні члени кафедри, присутні! 

Інноваційні тенденції в освіті стали важливою проблемою сучасної 

наукової думки і практики, оскільки підвищують вимоги до методичної 

культури майбутнього фахівця, що виражаються в перебудові традиційного та 

освоєнні нового змісту програмного матеріалу, адаптації і трансформації 

методичних нововведень, що збагачують його професійний арсенал. 



Актуальність проблеми, науково-педагогічному осмисленню якої 

присвячене дослідження здобувача, є незаперечною, що зумовлено новими 

демократичними перетвореннями, які відбуваються в Україні і вимагають зміни 

ставлення суспільства до людей з обмеженими можливостями здоров’я, їхніх 

проблем та усвідомлення необхідності їхньої інтеграції в соціум. 

Дисертація Л. А. Черніченко присвячена важливій й актуальній проблемі 

удосконалення підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. Її актуальність визначається також 

низкою держаних Законів України та нормативних документів в Україні, де 

задекларовано впровадження інклюзивної освіти у всіх її ланках (дошкільної, 

загальної, середньої, професійної та вищої). Тому, надзвичайно важливим є 

вдосконалення підготовки фахівців, які забезпечуватимуть впровадження 

інклюзивної дошкільної освіти. 

З огляду на означене, не виникає сумнів актуальність і практична 

значущість піднятої дисертанткою проблеми. 

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, її 

актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала 

використання обраних методів дослідження. 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел, змістовними додатками, що 

відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 

завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки. 

На основі аналізу різних підходів до визначення ключових понять 

дослідження: «інноваційна діяльність», «готовність майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» та інші, автор 

розглядає «готовність майбутнього логопеда до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти», як результат та мету професійної 

підготовки у закладах вищої освіти, що включає: сукупність знань про 



особливості розвитку дітей із мовленнєвими порушеннями, володіння 

інноваційними технологіями, способами і прийомами роботи з цими дітьми в 

умовах інклюзивної освіти, а також сформованість моральних, мотиваційних та 

вольових якостей. 

Для проведення експериментальної роботи обрано такі критерії 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний), 

показники та рівні (високий (інноваційний), середній (репродуктивний), 

низький (адаптивний)) готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

Заслуговує на увагу проведена Л. А. Черніченко дослідницька робота на 

етапі констатувального експерименту, яка включала в себе аналіз стану 

готовності майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти, а також досить детально охарактеризовані рівні 

сформованості означеного особистісного утворення студентів. 

Констатувальним експериментом досить переконливо встановлено 

наявність низки нерозв’язаних питань щодо недостатньої підготовленості 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти, потребу в суттєвих змістових і технологічних змінах, 

програмно-методичного забезпечення їх підготовки у контексті дослідження. 

У фокусі особливої дослідницької уваги дисертантки є розробка моделі 

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).  

У роботі дисертантка доводить, що процес професійної підготовки 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти забезпечує комплекс педагогічних умов: 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. Досить повно означенні 

педагогічні умови апробуються, а їх ефективність підтверджується дослідно-

експериментальною роботою.  Впровадження педагогічних умов на кожному 

етапі дослідження забезпечували ефективні форми та методи навчання 

майбутніх логопедів до означеного виду діяльності. 

Позитивної оцінки заслуговує розроблена дисертанткою методика 

діагностування рівнів готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти.  

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють 

позитивну динаміку готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності, 

та вказують на ефективність експериментальної роботи з професійної 

підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища 

вищих навчальних закладів. 

Дисертантка сформулювала аргументовані висновки, що відзначаються 

логікою і необхідним ступенем узагальнення. Додатки, таблиці, рисунки 

увиразнюють уявлення щодо цілісності, завершеності, самостійності і наукової 

переконливості проведеного дослідження Л. А. Черніченко.  

Зміст рецензованої роботи свідчить про ґрунтовне вивчення 

дослідницею проблеми, виваженість і самостійність її аналізу, творче 

застосування загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, що 

дозволило досягти поставленої мети і розв’язати систему теоретичних і 

прикладних завдань. 

Таким чином на підставі вивчення дисертаційного дослідження, 

публікацій Л. А. Черніченко можна стверджувати, що найбільш істотні її 

наукові результати полягають у обґрунтуванні  сукупності педагогічних умов, 

що забезпечують ефективність системи підготовки майбутніх логопедів в 

умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів, 

розробці критеріїв оцінки рівнів означеного виду підготовки фахівців. 



Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, яке 

полягає в можливості застосування наукових положень і висновків дослідження 

для покращення і підвищення якості професійної підготовки викладачів до 

роботи зі студентами в умовах інклюзивної дошкільної освіти, а також у 

системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Вірогідність отриманих результатів забезпечена ґрунтовним аналізом 

значного обсягу інформаційних джерел; пролонгованістю експерименту, 

доцільно вибраними й використаними методами дослідження, 

репрезентативністю вибірки; математично-статистичною інтерпретацією 

кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.  

Авторкою проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти. Матеріали дисертації 

пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. Основні результати дослідження 

достатньо повно висвітлені у наукових працях. 

Попри відзначений позитив, віддаючи належне ерудиції автора 

дисертації, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру: 

1. Потребують узагальнення і скорочення окремі позиції наукової 

новизни дослідження. Не доцільно детально розписувати визначення, кожного 

ключового поняття дослідження його сутність, оскільки вони уже розкриті 

іншими науковцями («інноваційна діяльність», «умови інклюзивної дошкільної 

освіти»), а доцільно обмежитися поняттям «готовність майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти». 

2. При розкритті практичної значущості дослідження, не має потреби 

зазначати педагогічні умови, оскільки вони виокремлені в новизні.  

3. Підрозділ 1.1. «Стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти у 

науковій теорії та освітній практиці» потребує більш конкретнішого аналізу, із 



зазначенням того, що в руслі означеної проблеми вченими досліджено і що 

саме потребує удосконалення і подальшого вивчення.  

4. У тексті дисертації бажано не вживати займенник «ми», «нами», «ми 

вважаємо», «ми довели», а подати в такій редакції, як: «вважаємо», «доведено», 

«було з’ясовано» тощо. 

Водночас стверджуємо, що висловлені дискусійно-критичні міркування 

мають здебільшого характер побажань, не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, не знижують високої теоретичної і практичної 

цінності проведеного дослідження, як цілісного, завершеного, що є вагомим 

внеском у розвиток теорії і методики професійної освіти.  

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота 

Черніченко Людмили Анатоліївни «Підготовка майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти», на здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу 

Міністерства освіти і науки України №40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-

18 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167) і може бути рекомендована до захисту у разовій 

спеціалізованій раді зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: слово для відповіді на зауваження рецензента надається 

Черніченко Людмилі Анатоліївні.  

Черніченко Л. А.: Вельмишановна Людмила Валентинівна! Щиро 

дякуємо за наукову увагу до нашої роботи та зроблені зауваження, які ми 

обовʼязково врахуємо у нашій подальшій роботі. 

Головуючий: До слова запрошується рецензент – кандидат 

педагогічних наук, доцент Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна. 



Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна кандидат 

педагогічних наук, доцент: 

Реалією сьогодення є збільшення кількості дітей з вадами мовлення. 

Нині, найважливішим освітнім завданням є надання їм своєчасної 

кваліфікованої логопедичної допомоги. Ефективність такої допомоги повною 

мірою залежить від професійної підготовки фахівців-логопедів, тому і 

підвищуються вимоги як до якості підготовки, так і до особистості фахівця-

логопеда. 

Сучасній логопедичній освіті необхідний фахівець, який творчо 

реалізовує інноваційні технології навчання, досягає високих результатів у 

професійній діяльності, готовий до неперервного самовдосконалення,  

самоосвіти, наукового пошуку. 

Виділення інноваційної спрямованості освіти як однієї із найважливіших 

проблем сучасної наукової думки і практики стало результатом реалізації 

тенденцій побудови інформаційного суспільства та усвідомлення ролі 

інноваційних процесів.  

Важливість дослідження підтверджує те, що воно є складовою наукової 

роботи кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини з теми «Теоретико-методологічні засади 

розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» (номер державної реєстрації 

№ 0116U000114).  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

дисертанткою уточнено сутність окремих понять, зокрема ключового 

«готовність майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти», як результату та мети професійної підготовки 

у ЗВО, що включає: сукупність знань про особливості розвитку дітей з 

мовленнєвими порушеннями, володіння інноваційними технологіями, 

способами і прийомами роботи з цими дітьми в умовах інклюзивної освіти, а 

також сформованість моральних, мотиваційних та вольових якостей.  

Дисертанткою вперше розроблено модель та обґрунтовано педагогічні 



умови підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти. Підвищено якість підготовки майбутніх 

логопедів у контексті оволодіння інноваційними технологіями діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

В дисертаційному дослідженні беззаперечне практичне значення мають 

такі результати: розробка та упровадження в освітній процес закладів вищої 

освіти методики діагностування рівнів готовності майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти; впровадження 

в навчальний процес робочої програми дисципліни «Рання логопедична 

корекція» та модернізація 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», спрямованих на активізацію самостійної роботи 

майбутніх логопедів для отримання знань та досвіду інноваційної діяльності. 

Дисертанткою, 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, який опосередковує залежність між ефективністю 

інноваційної діяльності логопеда і його спрямованістю на вдосконалення свого 

професійного рівня.  

Заслуговує на увагу бачення дисертанткою можливості модернізації 

ресурсного та науково-методичного забезпечення процесу підготовки 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти, що реалізується завдяки орієнтації змістовних можливостей 

викладання навчальних дисциплін. Ілюструє позиціонування ідей авторки щодо 

інклюзії та підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти. 



Поряд із вказаними позитивними сторонами рецензована робота 

викликає певні дискусійні зауваження: 

1. У роботі доцільно було б притримуватися уніфікованої форми назв 

освітніх установ, зокрема закладів дошкільної освіти, відповідно до Закону 

України «Про освіту» (зі змінами); 

2. В пп. 1.2 розділу 1 дисертаційного дослідження, в якому авторка 

характеризує матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, як 

ключову умову інклюзивної освіти, рекомендовано звернути увагу на 

відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів 

дошкільної освіти та закладів вищої освіти щодо доступності до навчальних 

приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

3. Варто було б систематизувати погляди за тематичними групами, 

наприклад: при визначенні понять «інноваційна діяльність», «інклюзія», 

«інклюзивне середовище». 

4. Дисертанткою при проведенні констатувального етапу дослідження не 

конкретизовано освітній ступінь («Бакалавр», «Магістр»), курс, форму 

навчання здобувачів вищої освіти, які безпосередньо брали участь в 

експерименті. 

5. Дисертантка використовує в роботі поняття освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Бакалавр», що суперечить Закону України «Про вищу освіту» – його 

варто замінити на освітній ступінь «Бакалавр». 

Водночас зазначаємо, що висловлені побажання та зауваження не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження, не 

знижують як і теоретичної, так і практичної його цінності. 

Зважаючи на актуальність проведеного дослідження, інноваційність 

одержаних автором наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а 

також значне практичне значення отриманих результатів, дисертаційна робота 

Черніченко Людмили Анатоліївни «Підготовка майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти», на здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу 



Міністерства освіти і науки України №40 від 12 січня 2017 року 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 року 

№155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2019 року №167) і може бути рекомендовано до захисту 

у разовій спеціалізованій раді зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: слово для відповіді на зауваження рецензента надається 

Черніченко Людмилі Анатоліївні.  

Черніченко Л. А.: Вельмишановна Світлана Володимирівна! Щиро 

дякую за наукову увагу до нашої роботи та зроблені зауваження, які ми 

обовʼязково врахуємо у нашій подальшій роботі. 

Головуючий: Які ще будуть зауваження, побажання? Немає. 

Головуючий: Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію 

Черніченко Людмили Анатоліївни на тему: «Підготовка майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти» до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 

Ця пропозиція ставиться на голосування. Голосують члени кафедри. Хто 

за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався? 

Результати голосування: «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Черніченко Людмили Анатоліївни «Підготовка майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» за 

спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки затвердити такий висновок 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації 

Дисертація Черніченко Людмили Анатоліївни на тему: «Підготовка 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти» є самостійним науковим дослідженням і відповідає 

вимогам до написання дисертацій, які подаються на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 011- освітні, педагогічні науки. 

Дисертаційна робота здійснена у відповідності до тематичного плану 

науково-дослідницької роботи кафедри спеціальної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Теоретико-

методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» (номер 

державної реєстрації 0116U000114). Тему затверджено Вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(протокол № 3 від 28.10.2013) та узгоджено на засіданні Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 

Україні (протокол № 10 від 17.12.2013). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

Вперше обґрунтовано педагогічні умови 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 модель підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, яка охоплює такі блоки: 

теоретичний (мета, підходи, принципи); змістово-процесуальний (етапи, зміст, 

завдання, форми, методи); оцінно-результативний (критерії, рівні готовності та 

відповідний результат);  



– удосконалено якість підготовки майбутніх логопедів у контексті 

оволодіння інноваційними технологіями діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти; 

− уточнено сутність ключових понять дослідження: «інноваційна 

діяльність» (цілеспрямований, систематизований комплекс упровадження 

нових методів, інструментів та прийомів, які володіють підвищеною 

ефективністю у професійній 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» (результат та мета професійної підготовки у 

ЗВО, що включає: сукупність знань про особливості розвитку дітей з 

мовленнєвими порушеннями, володіння інноваційними технологіями, 

способами і прийомами роботи з цими дітьми в умовах інклюзивної освіти, а 

також сформованість моральних, мотиваційних та вольових якостей); критерії 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний), 

показники та рівні (високий (інноваційний), середній (репродуктивний), 

низький (адаптивний)) готовності 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. 

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. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (довідка 



№ 03-28/01/844 від 13.03.2020), Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (довідка № 17/17-3386 від 24.12.2019), Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 138/03 

від 22.03.2020). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях різного 

рівня:  

інтернаціональних – «Модернізація освітньої системи: світові тенденції 

та національні особливості» (м. Каунас, Литва, 2018);  

міжнародних – «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний 

стан та перспективи досліджень (м. Одеса, 2017); «Інтернаціоналізація вищої 

освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи 

розвитку» (Київ, 2017); «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: 

теоретико-методологічні і прикладні аспекти» (Бар, 2019);  

всеукраїнських – «Наука. Освіта. Молодь» (Умань, 2015); «Актуальні 

проблеми збереження здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах 

реформування освіти» ( Умань, 2015); «Інклюзивна освіта: теорія, методика, 

практика» (Умань, 2015, 2016, 2017); «Формування здоров’язберігаючих 

компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 2016, 

2017); «Навчання і виховання в інклюзивному просторі: теорія та практика» (м. 

Хмельницький, 2018); «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» (Умань, 

2018); «Інноваційна діяльність сучасного вихователя  в інформаційному 

просторі» (Умань, 2019); «Актуальні проблеми професійної та технологічної 

освіти: досвід та перспективи» (Умань, 2019);  

регіональних – «Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного 

суспільства» (Умань, 2016);  

науково-практичних семінарах – «Науково-дослідна лабораторія 

«В.О.Сухомлинського і школа ХХІ століття»: історія і традиції» (Умань, 2016); 

«Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу особистості 

в умовах сучасної дошкільної освіти» (Умань, 2016); «Проблеми комунікації 



дітей дошкільного віку: норма і патологія» (Умань, 2018); «Заняття з 

математики для дітей з/без особливих освітніх потреб у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (Умань, 2019); «Емоційних розвиток дітей дошкільного 

віку: сутність, специфіка, супровід» (Умань, 2019); «Формування 

психологічних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної освіти» 

(Умань, 2019); а також на засіданнях кафедр спеціальної та інклюзивної освіти, 

педагогіки та освітнього менеджменту, звітних наукових конференціях 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини (2016-2020 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 21 публікації 

автора (1 – у співавторстві), із них: 7 статей відображають основні наукові 

результати (1 – у зарубіжному фаховому виданні), 14 – апробаційного 

характеру. 
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Рекомендація дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 

пошукувача.  

Дисертація Черніченко Людмили Анатоліївни «Підготовка майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 

січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 

2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) є підтвердженням того, що її 

авторка оволоділа теорією та методикою наукового пошуку та проявила себе 

вмілим дослідником. 

З урахуванням цього кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

рекомендує завершене самостійне дослідження Черніченко Людмили 

Анатоліївни на тему: «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» до захисту у разовій 



спеціалізованій раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі
спеціальності 0111 - освітні, педагогічні науки.

Ухвалі за результатами голосування (за - 15, проти - немає,

утримались - немає) рекомендувати дисертаційне дослідження Черніченко

Людмили Анатоліївни «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» до захисту у разовій

спеціалізованій раді на здобуття ступеня доктора філософіїзі спеціальності 011

- освітні, педагогічні науки.
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