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Актуальність обраної теми наукової роботи. Актуальність теми 

дослідження Черніченко Людмили Анатоліївни обумовлена інноваційними 

процесами, які нині відбуваються в системі освіти України. Держава 

зобов’язалася гарантувати створення рівних умов доступу до освіти усім 

громадянам не залежно від статті, віку, раси, стану здоров’я, інвалідності, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, 

місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового 

стану. У цьому контексті одним із завдань освітньої системи є удосконалення 

професійної підготовки фахівців до роботи в інклюзивному середовищі.  

З огляду на вище зазначене, актуалізується проблема модернізації 

освітньої галузі та створення інклюзивного освітнього середовища для 

навчання, виховання, організації дозвілля та соціалізації дітей з особливими 

освітніми потребами, а також забезпечення виявлення та усунення факторів, 

що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері 

освіти.  

У цьому аспекті значний науковий і практичний інтерес становить 

використання компетентнісного підходу в підготовці майбутніх логопедів, 

що актуалізує проведення ґрунтовного дослідження, репрезентованого в 

науковій роботі Черніченко Людмили Анатоліївни. Відзначимо, що 

актуальність наукової роботи Черніченко Л.А. вочевидь підсилюється 

низкою суперечностей, що виникають між потребою освітньої практики в 

кваліфікованих фахівцях, що володіють високим рівнем готовності до 



інноваційної діяльності і традиційним змістом професійної підготовки 

майбутніх логопедів; прагненням майбутніх логопедів реалізувати свій 

творчий потенціал і неготовністю до здійснення інноваційної діяльності; 

змістом підготовки майбутніх логопедів до професійної діяльності і 

динамічністю зміни структури дошкільної та спеціальної освіти, 

варіативністю та альтернативністю освітніх програм; необхідністю 

оновлення змісту освіти у ЗВО та відсутністю обґрунтованих і 

експериментально перевірених педагогічних умов забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх логопедів 

У дисертації обґрунтовано, що розв’язання зазначених суперечностей 

передбачає дієве вдосконалення процесу підготовки майбутніх логопедів, що 

не знайшло достатнього узагальнення в сучасній педагогічній науці. 

Актуальність дослідження Черніченко Л.А. підкреслюється тим, що 

дисертацію виконано відповідно до перспективного плану проведення 

науково-дослідної роботи 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. 

У результаті проведеного дослідження дисертанткою: 

− проаналізовано стан розробленості проблеми у психолого-

педагогічній літературі, розкрито зміст і уточнено сутність ключових понять 

дослідження; 

− розкрито особливості інноваційної діяльності логопедів в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти; 

− уточнено критерії, показники та охарактеризовано рівні готовності 

майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти; 

− розроблено та апробовано модель; теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх 



логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної 

освіти. 

Нові факти, одержані здобувачем. Дисертація Л.А. Черніченко є 

комплексним дослідженням, у якому: 

− вперше 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); 

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); 

− 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; 

− удосконалено якість підготовки майбутніх логопедів у контексті 

оволодіння інноваційними технологіями 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Сформульовані 

Л.А.Черніченко наукові положення, висновки і пропозиції дисертаційного 

дослідження є аргументованими та змістовними. Достовірність одержаних 

результатів підтверджується теоретико-методологічною обґрунтованістю 

вихідних положень дослідження, застосуванням наукових методів, 

апробацією та впровадженням результатів роботи в освітню реальність 

закладів вищої освіти. Аналіз основних положень змісту дисертації свідчить 

про досягнення здобувачкою мети і розв’язання висунутих завдань. 

Висновкам, представленим у дисертації, властиві повнота та логічність 

викладу. 

Достовірність наукових положень, висновків, сформульованих у 

дисертації, підтверджується широтою й різноманітністю опрацьованої 

джерельної бази (295 найменувань), що свідчить про належний рівень 

опрацювання стану проблеми. 

Заслуговує на увагу повнота висвітлених Л. А. Черніченко основних 

результатів дослідження у фахових науково-педагогічних виданнях; 

апробація окремих положень у доповідях на всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференцій. Зміст, результати проведеної роботи, 

висновки повністю відображають основні положення дисертації. 



Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 

Дисертаційна робота Л.А.Черніченко містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують 

актуальну наукову проблему. 

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). 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації. Вихідні положення авторських напрацювань, що охоплюють 

комплекс навчально-методичних завдань для виконання лабораторно-

практичних робіт, контрольні тестові завдання, запитання для самоперевірки, 

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. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом. 

Аналіз основного змісту дисертації дає підстави стверджувати, що 

дисертанткою кваліфіковано обрано об’єкт, предмет, мету дослідження, що 

дозволило чітко і грамотно визначити головні завдання та виконати їх у 

повному обсязі. 

У першому розділі дисертації здобувачка розкриває теоретичні засади 

дослідження, зокрема аналізує стан розробленості проблеми у філософській, 

соціальній, психолого-педагогічній вітчизняній та зарубіжній літературі 

щодо сутності ключових понять дослідження. Цілком погоджуємося з 

авторкою щодо важливості визначення сучасного стану інклюзивної 

дошкільної освіти та визначеності умов її ефективного забезпечення. 

Позитивним є означення авторкою низки актуальних особливостей 

інноваційної діяльності логопедів в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 



Це свідчить про те, що дисертантка ознайомлена з науковими здобутками 

провідних фахівців із досліджуваної проблеми, що відображають реальний 

стан підготовки логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти.  

Логічним є другий розділ дисертації, у якому охарактеризовано стан 

підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти. Водночас варто відзначити, що на основі 

аналізу навчальних планів, освітніх програм професійної підготовки 

майбутніх логопедів у частині підготовки до інноваційної діяльності 

авторкою виявлено, що вони мають потужний потенціал для формування в 

студентів психологічного, теоретичного і практичного різновидів готовності 

до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Також авторкою 

визначено, що у змісті професійно орієнтованих дисциплін замало 

спеціальних теоретичних і практичних матеріалів щодо опанування 

студентами основ професійної інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти. 

Отримані результати про сутність і структуру готовності студентів до 

інноваційної діяльності, діагностики її рівнів під час констатувального етапу 

експерименту дали змогу Л.А. Черніченко цілком закономірно у третьому 

розділі дисертації обґрунтувати підготовки майбутніх логопедів до 

інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Не викликає 

сумнівів, що вагомим науковим здобутком дисертантки є визначення 

педагогічних умов, які Людмила Анатоліївна окреслила, спираючись на 

кращі досягнення теорії і практики зарубіжної та вітчизняної педагогіки, 

використовуючи напрацьовані підходи. 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; розвиток 

позитивної мотивації до набуття практичного досвіду інноваційної 

діяльності; використання інноваційних форм і методів у професійній 



підготовці майбутніх логопедів та способів взаємодії всіх суб’єктів цього 

процесу. 

Характеризується достовірністю проведене дослідницею 

експериментальне дослідження, що складалось з двох етапів: 

констатувального та формувального. Для доведення авторської методики 

реалізації педагогічних умов дисертанткою здійснено поглиблений 

порівняльний аналіз одержаних результатів у контрольних та 

експериментальних групах з використанням методів математичної 

статистики. Отже, дисертація репрезентує наступність та послідовність її 

теоретичної та практичної складових, взаємозв’язок теоретичних висновків, 

результатів констатувального та формувального етапів експерименту. 

Вважаємо, що викладені вище міркування є достатніми підставами для 

узагальненого висновку про те, що дисертаційне дослідження є актуальним, 

відповідає соціальному замовленню, цінним в теоретичному й практичному 

аспектах, відзначається новизною, характеризується самостійністю 

здійсненого наукового пошуку. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Підкреслюючи позитивні сторони дисертації, водночас маємо висловити 

деякі зауваження та побажання: 

1. Робота значно б виграла, якщо б авторка при використанні 

першоджерел не тільки робила посилання на праці науковців, але й надавала 

власні пояснення, уточнення, зауваження, що базуються на критичному 

осмисленні наукових підходів, тлумачень, висновків із досліджуваної 

проблеми. 

2. Аналіз стану підготовки майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти дисертантка проводила, 

спираючись на навчально-методичне забезпечення фахової підготовки 

майбутніх логопедів. У цьому контексті варто було б розробити власні зразки 

навчальних планів підготовки майбутніх логопедів для загального розуміння 

навчального процесу у закладах вищої педагогічної освіти. 



3. Дослідження вражає кількістю учасників (400 студентів 

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія) та 14 викладачів закладів 

вищої освіти) педагогічного експерименту. Однак, у тексті роботи вартувало 

б більш детально схарактеризувати часові рамки та процедуру кожного з 

виокремлених етапів педагогічного експерименту; процес формування 

вибірки та її валідність; діагностичний інструментарій, що застосовувався 

для оцінки рівнів готовності майбутніх логопедів до інноваційної діяльності 

в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

4. Визначаючи методологічні підходи підготовки майбутніх логопедів 

до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти авторка 

залишає поза увагою синергетичний підхід. Вважаємо, що в межах цього 

підходу підготовку майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивної дошкільної освіти можна інтерпретувати з погляду 

самоорганізації, а значить цілеспрямованого використання студентами 

власних резервів, необхідних для ефективної інноваційної діяльності. 

5. Розглядаючи інноваційні технології (п.1.3 с.56 дисертаційного 

дослідження) варто було б більш детально описати та навести приклади 

використання цих технологій до конкретного порушення мовлення, у 

додатках або в основному тексті дослідження. 

Зроблені зауваження спрямовані на вдосконалення роботи і суттєво не 

впливають на загальний рівень виконаного дисертаційного дослідження. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

виданнях. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 21 науковій 

публікації, з них 6 статей відображають основні наукові результати; 1 

публікація у закордонному виданні; 14 публікацій 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. 

 

 



Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку

присудження наукових ступенів».

Резюмуючи результати дослідження можна стверджувати, що

дисертаційна робота «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної

діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» є завершеною,
самостійною науковою працею, яка заслуговує позитивної оцінки, має

теоретичне й прикладне значення для удосконалення педагогічної науки,

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України Хо 40 від

12 січня 2017 р. (зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 03

лютого 2017 р. за Ме 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого

постановою Кабінету Міністрів Українивід 6 березня 2019 р. Хо 167), а її
автор - Черніченко Людмила Анатоліївна - заслуговує присудження

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 - освітні,

педагогічні науки.

Офіційний опонент:
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