
Висновок 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення  

дисертаційної роботи 

Черніченко Людмили Анатоліївни 

«Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної освіти», що подана на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

 

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 які теоретичної, так і практичної його цінності.

Зважаючи на актуальність проведеного дослідження, інноваційність

одержанихавтором наукових результатів,їх обгрунтованість 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 Ма0 від 12 січня 2017 року
(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 року
2155/30023) та пп 9-18 «Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів.
України від 06 березня 2019 року Мз167)і може бути рекомендовано дозахисту
у разовій спеціалізованій радізі спеціальності 0111 Освітні, педагогічні науки.
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