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Актуальність теми наукової роботи та зв’язок із галузевими 

науковими програмами.  

Демократичні перетворення, які відбуваються в Україні, зумовили 

зміну ставлення суспільства до осіб, які мають обмежені можливості 

здоров’я та призвели до розуміння необхідності їхньої соціалізації. В 

Україні словосполучення «інклюзивна освіта» почало активно 

використовуватися лише останні кілька років. Було адаптоване 

законодавство і перші зміни почали впроваджуватися на рівні 

загальноосвітніх шкіл. 

Визначаючи обов’язковість виконання міжнародних документів 

(Декларацію ООН про Права Людини, Конвенцію про права осіб з 

інвалідністю, Конвенцію ООН про права дитини), наша держава сприяє 

процесу вільного перебування осіб з особливостями в психофізичному 

розвитку в суспільстві, зокрема, в закладах освіти. Відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в державі задекларовано 

впровадження інклюзивної освіти у всіх її ланках (дошкільної, загальної, 

середньої, професійної та вищої). Особливо важливим є впровадження 

інклюзивної дошкільної освіти, яка дає можливість своєчасно почати 

інтенсивну допомогу як у фізичному, так і в психосоціальному розвитку 

дитини. 

У зв’язку з цим важливим є вдосконалення підготовки фахівців, які 

забезпечуватимуть упровадження інклюзивної дошкільної освіти. На 

сучасному етапі в системі вищої освіти здійснюється перегляд системи 

професійної підготовки логопедів. Щоб відповідати вимогам часу, 

сучасний логопед повинен не тільки мати базові знання та вміння, а й 

володіти інноваційними технологіями, мати здатність до інноваційної 

діяльності. 

Тому дисертаційне дослідження Л.А. Черніченко, в якому 

досліджується проблема підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 



діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, не викликає сумнівів 

щодо актуальності і науково-практичної значущості. 

Дисертанткою чітко сформульовано мету, об’єкт, предмет, завдання 

дослідження, наукову новизну, практичне значення одержаних результатів. 

У відповідності до висунутих завдань побудована логіка дослідження, яка 

представлена у вигляді трьох розділів – теоретичного, діагностичного та 

дослідно-експериментального, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, списку використаних джерел, який складає 295 найменувань й 

додатків. Загальний обсяг роботи 330 сторінок, із них основного тексту – 

167 сторінок, що відповідає вимогам МОН України до обсягу 

кандидатських дисертацій. Розділи дисертації логічно завершені, містять 

висновки, які відповідають змісту та поставленим завданням дослідження. 

Важливо підкреслити, що дисертація є складовою наукової теми 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини «Теоретико-методологічні 

засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» (державний 

реєстраційний номер 0116U000114). 

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації. 

Відзначимо, перш за все, глибокий теоретичний аналіз авторкою 

дисертаційної роботи наукових джерел з досліджуваної проблематики. 

Зокрема нею досить детально систематизовано наукові праці вітчизняних 

та зарубіжних учених, які дотичні до теми її дисертаційної роботи,  а саме: 

на дослідження загалом у галузі підготовки фахівців до інклюзивного та 

корекційного педагогічного профілю; на дослідження науковців, які 

розглядали професійні якості педагога (інклюзивні та діагностичні 

компетентності) та готовність до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної освіти. 

Досить обґрунтованою є позиція авторки про те, 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. 

Позитивної оцінки заслуговують встановлені дисертанткою 

суперечності у підготовці майбутніх логопедів (с.19 дисертаційного 

дослідження), до яких вона відносить: потребу освітньої практики в 

кваліфікованих фахівцях, що володіють високим рівнем готовності до 

інноваційної діяльності і традиційним змістом професійної підготовки 

майбутніх логопедів; прагнення майбутніх логопедів реалізувати свій 

творчий потенціал і неготовністю до здійснення інноваційної діяльності; 

зміст підготовки майбутніх логопедів до професійної діяльності і 



динамічністю зміни структури дошкільної та спеціальної освіти, 

варіативністю та альтернативністю освітніх програм; необхідність 

оновлення змісту освіти у закладах вищої освіти та відсутністю 

обґрунтованих і експериментально перевірених педагогічних умов 

забезпечення якості професійної підготовки майбутніх логопедів. 

В основу визначення і з’ясування сутності складників готовності 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти дисертанткою покладено структурний аналіз понять 

«інноваційна діяльність», «умови інклюзивної дошкільної освіти» як 

базових у роботі, що дало їй змогу обґрунтувати авторську позицію та 

виокремити складники поняття «готовність майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти» (п.2.1., с. 84 дисертаційного дослідження), як провідної категорії 

дослідження з позиції системного, компетентнісного, особистісно 

орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом. 

Значний науковий інтерес викликає частина дисертації, в якій 

представлені матеріали діагностування рівнів готовності майбутніх 

логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти за мотиваційно-ціннісним, когнітивно-діяльнісним та рефлексивно-

оцінювальним критеріями (таблиця 2.15, с.109 дисертаційного 

дослідження). На основі визначених критеріїв та показників, авторкою 

схарактеризовано рівні готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти: високий (інноваційний), середній 

(репродуктивний) та низький (адаптивний) (п.2.3., с.95-111 дисертаційного 

дослідження). 

Заслуговує на увагу розроблена Л.А. Черніченко експериментальна 

модель підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти (представлена авторкою на 

рисунку 3.1, с. 120 дисертаційного дослідження), 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. 

До вагомих здобутків дисертантки варто віднести визначення 

педагогічних умов підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти: ресурсне та 

навчально-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 (п. 3.2., с.130 дисертаційного дослідження). 

Досить повно ці умови апробуються у освітньому процесі, зокрема 

дисертанткою обґрунтовується трансляція 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; створення 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; орієнтація змістових можливостей викладання 

навчальних дисциплін на позиціонування ідей інклюзії. 

Приємне враження справляють результати дослідно-

експериментальної роботи, яка полягала в перевірці ефективності 

визначених дисертанткою моделі та педагогічних умов, їх математична 

обробка. Узагальнення даних формувального етапу експерименту, 

засвідчили позитивну динаміку готовності майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти 

експериментальної групи у порівнянні із контрольною: низький рівень 

готовності мають 21,5 %, середній – 40,5 %, високий рівень – 38,0 % 

студентів експериментальної групи та  низький – 21,5 %, середній – 

41,0 %, високий – 37,5 % студентів контрольної групи. Результати та 

кількісно-якісний аналіз проведеного експерименту підтвердили 

ефективність і доцільність апробації моделі та реалізації педагогічних 

умов підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти. 

На підставі вивчення дисертаційної роботи, публікацій 

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

результати полягають у цілісному аналізі стану дослідженості проблеми у 

психолого-педагогічній літературі та уточнені сутності ключових понять 

дослідження; розкриття особливостей інноваційної діяльності логопедів в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти; визначення критеріїв, показників 

та характеристиці рівнів готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти; розробленні та 

апробуванні моделі підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти; теоретичному 



обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов 

підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти. 

Дисертаційна робота має й суттєву практичну значущість, адже 

авторкою розроблено робочу програму і навчально-методичне 

забезпечення дисципліни «Рання логопедична корекція», матеріали якої 

можуть бути використані викладачами педагогічних закладів вищої освіти, 

що готують майбутніх логопедів та доповнено темами дисципліни: 

«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». 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 

Основні положення, результати, висновки дисертації 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. 

Обґрунтовані в дисертації результати 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). 

Достовірність одержаних у роботі результатів забезпечена 

теоретико-методологічною обґрунтованістю вихідних положень 

дослідження, застосування комплексу наукових методів (теоретичних, 

емпіричних, статистичних), широкою вибіркою досліджуваних 

(400 студентів та 14 викладачів закладів вищої освіти), значним спектром 

апробації та впровадження результатів роботи в освітню реальність 

закладів вищої освіти. 

У цілому є всі підстави стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота є завершеною науковою працею, в якій всі завдання виконані. 

Необхідно відзначити значний науковий та методичний потенціал 

Л. А. Черніченко, який проявився у чіткому, конкретному структуруванні 

дисертаційної роботи. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Високо оцінюючи дисертацію, вважаємо за доцільне висловити окремі 



міркування, що виникли в процесі рецензування роботи й вимагають окремих 

уточнень і пояснення. 

1. Бажано було б більш детально зупинитись на проблемах, що 

стоять на заваді успішній підготовці майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти, де проходила апробація 

дисертаційної роботи. Адже саме вони спонукали до обрання теми 

дослідження. 

2. Доцільно було б представити у роботі зарубіжний досвід 

підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній освіті, 

зокрема у закладах вищої освіти Америки та Європи, це дало б змогу 

порівнювати та використати позитивний досвід такої діяльності. 

3. У моделі підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти у методологічно-цільовому блоці слід 

було б привести загальні та специфічні педагогічні закономірності, які разом 

з принципами та підходами складають теоретичне підґрунтя наукового 

дослідження. 

4. Потребують підсилення висновки до окремих підрозділів 

дисертації. 

5. У п. 2.1. бажано було б більш детально обґрунтувати вибір 

переліку дисциплін, які дисертантка вважає за потрібне удосконалити для 

підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти. 

6. Враховуючи тематику дослідження, як побажання для подальшої 

наукової роботи в означеному напрямі, рекомендуємо підготувати та видати 

монографію. Вважаємо, що таке наукове видання стане у нагоді молодим 

науковцям, викладачам фахових дисциплін, що здійснюють підготовку 

студентів визначеної спеціальності. 

Варто зазначити, що зроблені зауваження суттєво не знижують 

наукової практичної цінності здійсненого дослідження. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

виданнях. 

Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 21 науковій праці, 

з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 – у закордонному 

фаховому виданні, 14 – апробаційного характеру.  

На основі аналізу змісту публікацій Л.А. Черніченко можна 

констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 

отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено 

достатньо повно. 

 



повід
присудження наукових ступенів».

Висновок про ль дисертації вимогам «Порядку

На основі вивчення поданої роботи можна дійти висновку, що
дисертаційна робота «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної
діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» є завершеною,
самостійно виконаною на ковою працею, що має вагоме теоретичне й

прикладне (значення (для розвитку (цпедагогічної науки, заслуговує
позитивноїоцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти ї науки
України Хо 40від 12 січня 2017 р. (зареєстрованогов міністерстві юстиції
України від 03 лютого 2017 р. за Же 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня
2019 р. ХМ. 167), а її автор Черніченко Людмила Анато. ївна - заслуговує
прису ження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 -
освітні, педагогічні науки.

Офіційний опонент:
завілувач кафедри педагогіки та психології
Закарпатського угорського інституту
їм. Ференца РакоціІ О.А. Біда
доктор педагогічних наук, професор...

Підпис О.А, Біди завіряю.
Пачальник відділу кадрів|(7
Закарпатського угорського іноз
їм, Ференца Ракоці П Г. Рейплік


