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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 М40 від 12 січня 2017 р.
(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за Хо

155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 березня 2019 р. М 167) і може бути рекомендована дозахисту у
разовій спеціалізованій раді зі спеціальності 01 1 - освітні, педагогічні науки.

Рецензент:
професор кафедри
психології та педагогіку розвитку дитини
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини,
д. пед. н., проф. «До Л.В. Іщенко

В. о. ректора П.Ю. Курмаєв


