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Актуальність теми дослідження 
Дисертаційне дослідження Кас’яненко Оксани Миколаївни присвячене 

важливій та актуальній як у теоретичному, так і у практичному відношенні 

проблемі. Нові вимоги сучасного суспільства визначають освіту як найбільш 

пріоритетну сферу життя і діяльності людства. Вибір інноваційного типу 

розвитку, демократизація і гуманізація освітньої галузі, тенденції до 

реформування традиційних моделей розвитку особистості породжують попит 

на висококваліфікованих фахівців педагогічної сфери. Тому серед 

пріоритетних напрямів педагогічної науки вагоме місце посідає дослідження 

формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми 

дошкільного віку в умовах інклюзії. 

Актуальність розробки означеної проблеми зумовлюється тим, що в 

Україні розвиток інклюзивної освіти в межах закладів дошкільної освіти 

підтримується на законодавчому рівні і орієнтує українське суспільство на 

створення рівного доступу до освіти дітям, які мають особливі потреби, на 

рівні із однолітками. З огляду на такі освітні реформи, постає необхідність 

перегляду системи підготовки педагогічних кадрів, які здійснюватимуть 

свою діяльність в умовах інклюзивної освіти. Чільне місце в цій системі 

посідає проблема формування готовності майбутніх вихователів, які мають 

володіти необхідними знаннями, уміннями, навичками, компетентностями 

для роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. Цю непросту, проте 

надзвичайно актуальну проблему достатньо успішно вирішує Кас’яненко 

Оксана Миколаївна, що засвідчує представлений автореферат та дисертація.  

Актуальним за таких обставин постає подолання суперечностей між: 

нагальною соціальною потребою впровадження в освітній процес інклюзії і 

недостатньою готовністю майбутніх фахівців дошкільних закладів освіти до 

її організації; значною кількістю дітей, які потребують інклюзивної освіти, та 

низьким рівнем діагностико-прогностичних технологій організації 

дошкільної освіти в системі професійної підготовки вихователів; реальними 

здобутками передового педагогічного досвіду з організації інклюзивної 

освіти і слабким впровадженням його ідей в освітній процес педагогічних 

закладів вищої освіти. 

Викладені аргументи переконують в актуальності, своєчасності та 

доцільності для наукового пошуку дисертаційного дослідження Кас’яненко 



Оксани Миколаївни «Формування готовності майбутніх вихователів до 

роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії». 

Результати дослідження упроваджено в освітній процес Мукачівського 

державного університету, Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди та Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 
Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, 

необхідно вказати на наукову новизну і теоретичне значення одержаних 

результатів дослідження.  

У процесі дослідження О. М. Кас’яненко вперше науково обґрунтовано 

й експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності 

майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії 

(реалізація контекстного підходу у формуванні мотиваційно-ціннісних 

установок з організації інклюзивної освіти дошкільників; синтезування 

змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу у спецкурсі «Організація 

навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з обмеженими 

психофізичними можливостями»; забезпечення наступності етапів 

(інформаційно-орієнтованого, квазіпрофесійного, діяльнісного) як поєднання 

теоретичної та практичної підготовки); 

дослідницею розроблено модель формування готовності майбутніх 

вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії, яка 

відображає мету і завдання, методологію цього процесу, єдність 

мотиваційного, когнітивного, операційного та рефлексійного компонентів, 

етапність і діагностичну методику визначення рівнів готовності майбутніх 

вихователів, критерії (мотиваційно-ціннісний, змістово-інформаційний, 

продуктивно-результативний, самооцінний), показники, рівні (нульовий, 

низький, середній, високий), результат; 

авторкою уточнено зміст понять «готовність до роботи з дітьми 

дошкільного віку в умовах інклюзії» і «компетентність майбутнього 

вихователя до організації інклюзивної освіти». 

Подальшого розвитку й конкретизації набули зміст, форми, методи і 

засоби підготовки майбутнього вихователя до роботи з дітьми дошкільного 

віку в умовах інклюзії. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 
Визначена О. М. Кас’яненко мета дослідження – обґрунтувати та 

експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування 

готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в 

умовах інклюзії – узгоджується із назвою дисертації, у її формулюванні 

містяться очікувані результати.  



Сформульовані завдання дослідження конкретизують шляхи і методи її 

досягнення, визначають бачення автором перспективи їхньої практичної 

реалізації. 

Як засвідчує аналіз дисертації, науковий апарат дослідження визначено 

коректно, відповідно до окреслених завдань і вимог до такого виду та рівня 

робіт. 

Обраний автором комплекс методів дослідження дозволяє в повній мірі 

забезпечити достовірність та надійність наукових результатів роботи. 

Наукові факти та ідеї дослідження достатньо обґрунтовані застосуванням 

теоретичних (аналіз, синтез наукової літератури для порівняння різних 

поглядів на досліджувану проблему, визначення понятійно-категоріального 

апарату, обґрунтування моделі формування готовності до організації 

інклюзивної освіти); емпіричних (анкетування, опитування, спостереження, 

бесіда, методи експертних оцінок, самооцінки, вивчення продуктів 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, тестування, педагогічний 

експеримент для перевірки ефективності педагогічних умов формування 

готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в 

умовах інклюзії); математичних (кількісний і якісний аналіз результатів 

педагогічного експерименту) методів. 

Зміст та аналіз отриманих результатів дають змогу констатувати про 

досягнення поставленої мети і вирішення завдань дослідження. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Результати дисертаційної роботи О. М. Кас’яненко мають практичну 

значущість, яка полягає в тому, що розроблено і впроваджено в практику 

закладів вищої освіти спецкурс «Організація навчально-виховної роботи з 

дітьми дошкільного віку з обмеженими психофізичними можливостями». 

Зміст і результати дисертаційного дослідження можуть використовуватися в 

процесі читання курсів «Дошкільна педагогіка», «Корекційна педагогіка», 

«Основи інклюзивної освіти»; у системі підвищення кваліфікації вихователів; 

написанні підручників, посібників, у підготовці студентами курсових і 

магістерських робіт. 

 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 
Структура роботи є логічною. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (287 найменувань) і 4 

додатки (на 29 сторінках). Загальний обсяг дисертаційної роботи – 240 

сторінок, із них 179 сторінок основного тексту, що містить 20 таблиць, 3 

рисунки. 

 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність теми дослідження, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; розкрито 

наукову новизну, практичне значення роботи; подано відомості про 

апробацію та впровадження результатів в педагогічну практику. 



У першому розділі «Теоретичні питання формування готовності 

майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах 
інклюзії» дослідницею проаналізовано ступінь розроблення проблеми у 

науковій літературі та освітній практиці. Охарактеризовано три основні 

моделі організації освіти для дітей з обмеженими можливостями здоров’я: 

скандинавсько-американську, російську та європейську. Дисертанткою 

розкрито психолого-педагогічні та фізіологічні особливості дітей з 

особливими потребами. Авторка на основі ґрунтовного аналізу психолого-

педагогічної літератури визначає сутність поняття «діти з особливими 

освітніми потребами» та категорії дітей, які підпадають під це поняття (діти з 

особливостями психофізичного розвитку, обдаровані діти та діти із соціально 

вразливих груп). Основну увагу авторка приділяє характеристиці 

дошкільників з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку, які 

мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвиту, що 

зумовлені вродженими чи набутими розладами. 

На основі результатів наукових досліджень, О. М. Кас’яненко 

готовність майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в 

умовах інклюзії розуміє як інтегративне особистісне утворення, що 

обумовлене здатністю майбутніх вихователів здійснювати професійні 

функції в процесі інклюзивної освіти, ураховуючи різні освітні потреби дітей 

і забезпечуючи залучення дитини з обмеженими можливостями здоров’я в 

середовище ЗДО та створення умов для її розвитку та саморозвитку. 

Дослідницею чітко визначено педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти (ЗДО) до 

інклюзивної освіти у процесі професійної підготовки у вищій школі.  

У другому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов формування готовності вихователів до інклюзивної 

освіти в процесі професійної підготовки» дослідницею визначено критерії 

(мотиваційно-ціннісний, змістово-процесуальний, продуктивно-

результативний, самооцінний), показники та рівні сформованості готовності 

майбутніх вихователів до означеного виду діяльності, а також здійснено 

діагностування реального стану готовності студентів до роботи з дітьми 

дошкільного віку в умовах інклюзії з допомогою розробленого критерійно-

діагностувального комплексу з метою отримання достовірної інформації.  

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася в три етапи 

(констатувальний, формувальний та узагальнювальний). Різними видами 

дослідження було охоплено 136 студентів, які навчаються за спеціальністю 

«Дошкільна освіта», 22 викладачі, а також 42 вихователі закладів дошкільної 

освіти м. Мукачева та м. Тернополя. Для перевірки дієвості авторської моделі 

та педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до 

роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії було створено дві групи: 

у контрольній групі перебувало 68 студентів, в експериментальній групі – 68 

студентів. 

Результати, отримані на констатувальному етапі експерименту 

(більшість респондентів перебувають на нульовому (40,3 %) й низькому 



(50,7 %) рівнях сформованості готовності до роботи з дітьми дошкільного 

віку в умовах інклюзії й всього 9 % респондентів належать до середнього 

рівня за сформованістю мотиваційної та когнітивної компетентностей), дали 

підстави виділити авторці низку негативних чинників у реальній освітній 

практиці: майбутні вихователі не мають чіткого уявлення про інклюзивну 

освіту дітей з обмеженими можливостями здоров’я в ЗДО, слабко володіють 

технологіями виховання і навчання такої категорії дітей, не усвідомлюють 

важливості інклюзивної освіти та роботи щодо підвищення рівня власної 

інклюзивної компетентності. 

Авторське бачення щодо подолання цих проблем презентовано у 

вигляді моделі формування готовності майбутніх вихователів до організації 

інклюзивної освіти у процесі професійної підготовки, що була апробована 

під час формувального експерименту (рис. 1, стор. 144 дисертації), яка 

складається з цільового, (мета, завдання, методологічні підходи, принципи); 

змістового (основні напрями діяльності); операційного (етапи, форми, 

методи); оцінно-результативного (критерії, показники, рівні, результат) 

компонентів. Запропонована модель формування готовності майбутніх 

вихователів у процесі професійної підготовки має прогностичний характер і є 

розгортанням змістових (мотиваційна, когнітивна, рефлексійна) і 

операційних компетентностей (діагностична, прогностична, конструктивна, 

організаційна, комунікативна, технологічна, корекційна, дослідницька). 

Позитивним також є те, що моделювання процесу допомогло 

комплексно зреалізувати педагогічні умови, які сприяють ефективному 

формуванню готовності майбутніх вихователів до інклюзії: реалізація 

контекстного підходу у формуванні мотиваційно-ціннісних установок з 

організації інклюзивної освіти дошкільників; синтезування змісту дисциплін 

психолого-педагогічного циклу у формі спецкурсу «Організація навчально-

виховної роботи з дітьми дошкільного віку з обмеженими психофізичними 

можливостями»; забезпечення наступності етапів (інформційно-

орієнтований, квазіпрофесійний, діяльнісний) формування готовності 

майбутніх вихователів до організації інклюзії в єдності теоретичної та 

практичної підготовки. 

З метою реалізації авторської моделі та педагогічних умов формування 

готовності майбутніх вихователів до організації інклюзивної освіти у процесі 

професійної підготовки було використано такі методи і форми навчання: 

проблемно-пошукові, дискусія, моделювання та аналіз педагогічних ситуацій 

і вирішення педагогічних завдань, ділові та ситуативно-рольові ігри, активні 

та інтерактивні методи навчання («Алітерація», «Дзеркало», «Круги 

дружби», «Факти, тільки факти», «Зигзаг»), методи організації рефлексійної 

діяльності («Сад», «Таблиця «3-Х-В», Концептуальна таблиця», 

«Фішбоун»,«Бортовий журнал»), завдання дослідницького характеру, метод 

проектів, кейс-метод; традиційні лекції, проблемні лекції, лекції-дискусії, 

семінарські заняття (робота в малих групах), практичні заняття (тренінги, 

вирішення педагогічних завдань), позааудиторна робота студентів (дослідні 

роботи, конференції та ін.); педагогічна практика. Тут простежуються 



новаторські розробки автора, які вирізняються оригінальністю, дієвістю і 

водночас високою результативністю. 

Результати експериментальної роботи засвідчили позитивну динаміку 

показників формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми 

дошкільного віку в умовах інклюзії. 

Опис експерименту супроводжується матеріалом у графічному 

зображенні (таблиці та рисунки), які суттєво розширюють й унаочнюють 

змістове поле дисертаційної роботи. 

Результати дослідницької роботи дають підстави зробити висновки про 

ефективність розробленої моделі та педагогічних умов формування 

готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в 

умовах інклюзії у процесі професійної підготовки. 

 

Загальні висновки логічно випливають зі змісту роботи, у 

концентрованому вигляді відображають основні результати дослідження 

відповідно до його завдань. У роботі зроблені відповідні узагальнення й 

висновки, оформлені додатки, які можуть бути використані теоретиками і 

практиками. Дисертанткою правильно подано список використаних джерел, 

який оформлений згідно вимог. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях 
Результати дослідження може бути використано викладачами закладів 

вищої освіти під час розроблення й оновлення освітніх програм підготовки 

фахівця за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», програм навчальних 

дисциплін і програм педагогічних практик; у системі підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації педагогів закладами післядипломної 

педагогічної освіти. 

Основні результати дослідження представлено у 30 наукових працях, з 

них 28 одноосібних, серед яких 7 статей опублікованих в українських 

наукових фахових виданнях, 1 стаття – у закордонному науковому 

періодичному виданні, 1 стаття – у колективній монографії, 1 стаття – в 

іншому виданні, 5 навчально-методичних розробок, 15 матеріалів доповідей і 

тез виступів на конференціях. 

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 
За своїм змістом, структурою, обсягом та оформленням дисертація і 

автореферат відповідають чинним правилам і вимогам. Основні положення 

автореферату й дисертації – ідентичні. 

 

Дискусійні положення та зауваження 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, відзначаючи теоретичну 

новизну та практичне значення запропонованої до захисту дисертації, 

звернемо увагу на окремі недоліки, висловимо зауваження та побажання: 



1. У першому розділі дисертаційного дослідження дисертантка на 

основі ґрунтовного аналізу психолого-педагогічної літератури визначає 

сутність поняття «діти з особливими освітніми потребами» та категорії дітей, 

які підпадають під це поняття (діти з особливостями психофізичного 

розвитку, обдаровані діти та діти із соціально вразливих груп). Основну 

увагу авторка приділяє характеристиці дошкільників з особливостями 

(порушеннями) психофізичного розвитку, які мають відхилення від 

нормального фізичного чи психічного розвиту, що зумовлені вродженими чи 

набутими розладами. Цікавою, на наш погляд, є перспектива дослідження 

саме проблеми обдарованих дітей в умовах інклюзії. 

2. Ураховуючи належний теоретичний рівень дисертації, вважаємо, що 

робота тільки б виграла, якби дисертантка більш глибоко схарактеризувала 

сутність таких понять як «готовність та компетентність», «інклюзивна освіта 

та інклюзивне навчання», «інклюзія та інтеграція», «корекційне навчання і 

виховання». В окремих випадках авторка ототожнює ці попарні категорії.  

3. Бажано було б iдетальніше охарактеризувати зміст дисциплін циклу 

професійної підготовки щодо формування готовності майбутніх вихователів 

до роботи з дітьми дошкільного віку з метою розвитку в них не лише 

пізнавальних здібностей, знань та умінь, але й ціннісно-смислових орієнтацій 

щодо організації професійної діяльності в умовах інклюзії. Натомість 

дисертантка абсолютизує значення розробленого спецкурсу, який 

реалізовував інтегративну функцію у формуванні готовності студентів до 

означуваного виду діяльності. 

4. Підрозділи 1.1–1.3 дещо переобтяжені характеристикою основних 

дефініцій дослідження. Цей матеріал потребує скорочення або перенесення у 

додатки, оскільки певною мірою виходить за межі встановлених 

нормативних вимог. 

5. На нашу думку, у підрозділі 2.3. доцільно було описати не лише 

кожну педагогічну умову формування готовності майбутніх вихователів до 

роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії окремо (механізм 

створення та ін.), але й чітко виокремити їх комплексність та 

взаємовпливовість, підсилення ефекту кожної за рахунок взаємодії з іншими, 

що додало б би переконливості результатам експериментальної роботи. 

6. В підрозділі 2.4. в межах підведення підсумків формувального етапу 

експерименту, варто давати більше якісного авторського оцінювання: чому 

саме такі результати отримано, з чим це пов’язано, на думку авторки, які 

зміни в формуванні готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми 

дошкільного віку в умовах інклюзії дали можливість досягнути таких 

кількісних показників і т.п. 

7. Практичне значення результатів досліджування чомусь обмежено 

розробкою та впровадженням спецкурсу «Організація навчально-виховної 

роботи з дітьми дошкільного віку з обмеженими психофізичними 

можливостями». Доцільно було б додати також до цих результатів розробку 

діагностичних методик визначення різних компонентів готовності, комплекс 

інтерактивних методів і форм навчання дошкільників в умовах інклюзії. 



 
                                                             

 


