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отличается неимитационным характером активности: сохраняя 

неизменным содержание образовательной деятельности, Gamіfіcatіon 

кардинально трансформирует образ организации этой деятельности и 

сопровождает весь образовательный цикл. 

Ключевые слова: Gamіfіcatіon, инновационные образовательные 

технологии, игровые технологии, мотивация. 

 

Abstract. In article on the basis of theoretical analysis the essence of the 

concept of “Gamification” is analyzed by the author as the educational 

phenomenon, as the use of gaming practices and mechanisms in non-game 

context to engage end-users to solve problems. The principles that underlie 

Gamification have been characterized; the main aspects of Gamification, 

namely: dynamics, mechanics, aesthetics, social interaction have been 

identified. The author described the features of Gamification in the educational 

process, such as increasing the motivation of students, stimulate their learning; 

the involvement of the student in the learning process, its stimulation for further 

training and development. It has been proved that using the tools of computer 

games in educational process, firstly, strengthens the motivation of the subject to 

pay more attention to training activities, and secondly, extends the interest in the 

job and, finally, increases the likelihood of achieving the goal. From other 

gaming practices (role-playing, business games etc.) Gamification is 

distinguished in neimagazine the nature of the activity: preserving unchanged 

the content of educational activities, Gamification radically transforms the way 

of organizing these activities and accompanies the entire educational cycle. 

Key words: Gamification, innovative educational technologies, gaming 

technologies, motivation. 

Стаття надійшла до редакції 8.02.2018 

 

 

Н. М. Руденко 

Н. В. Федорова 

  

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ 

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Анотація. У статті аналізуються концептуальні засади підготовки 

майбутніх вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти (ЗДО) до 

формування особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного 

розвитку (ЗПР), що неабияк пов’язана із наповненням діяльності студентів 

під час практики гуманістичними смислами, залученням їх до науково-

дослідницької роботи. Визначено критерії, показники та типи готовності 

майбутніх вихователів спеціального дошкільного закладу до формування 

© Руденко Н. М., 

Федорова Н. В., 2018 
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особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного розвитку. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх педагогів 

спеціальної освіти, готовність майбутніх педагогів до формування 

особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного розвитку, 

гуманістична педагогіка, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.  

Постановка проблеми. В умовах ґрунтовної перебудови 

вітчизняної системи освіти посилена увага приділяється сьогодні проблемі 

виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами. На 

законодавчому рівні це закріплено у низці державних документів (Законах 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції держстандарту 

спеціальної освіти дітей з особливими потребами). 

В нашому дослідженні особливу увагу зосередили на підготовці 

майбутніх педагогів – фахівців у сфері спеціальної освіти. Така підготовка, 

пов’язана із впливом ідей гуманістичної педагогіки, є надзвичайно 

актуальною в умовах сьогодення, що позначилася постійним збільшенням 

кількості дітей, з різними формами відхилень у фізичному, психічному та 

мовленнєвому розвитку. Гуманізація ставлення сучасного українського 

суспільства до осіб із проблемами в розвитку, яка проявилася насамперед в 

ідеях інтеграції, а згодом у державній політиці щодо питань інклюзії в 

освіті та інших сферах соціального життя, внесла суттєві зміни у 

професійну діяльність педагогів зокрема й фахівців спеціальної освіти 

(дефектологів, вихователів та ін.). зважаючи на це, державою висуваються 

якісно нові вимоги до фахівців системи спеціальної освіти. Сучасній 

системі корекційно-освітніх послуг сьогодні вкрай необхідні педагоги-

професіонали, здатні вирішувати завдання всебічного гармонійного 

розвитку особистості дитини з вадами розвитку, що є неможливим без 

толерантного, гуманістичного ставлення педагога до своїх вихованців.  

Аналіз останніх досліджень з проблеми. Провідними сучасними 

українськими вченими в галузі спеціальної освіти розроблено проект 

стандарту вищої освіти в України зі спеціальності 016 «спеціальна освіта» 

(С. П. Миронова, Н. Г. Пахомова, С. В. Федоренко, М. К. Шеремет), яким 

передбачається поряд з іншими питаннями й формування гуманістично 

орієнтованих компетентностей майбутніх фахівців.  

Аналіз загальних та спеціальних психолого-педагогічних 

досліджень, присвячених підготовці майбутніх фахівців спеціальної 

освіти, свідчить про те, що означена проблема вивчалася в таких аспектах: 

обґрунтування теоретичних засад професійної підготовки педагогів 

(Н. Бібік, В. Гриньова, В. Євдокимов, І. Зязюн, В. Лозова, О. Мороз, 

І. Прокопенко, О. Савченко, В. Семиченко, А. Троцко); висвітлення 

сутності спеціальної освіти (І. Бгажнокова, Г. Дульнєв, Г. Кумарина, 

В. Лубовський, В. Мохова, М. Певзнер); розкриття сутності професійної 

діяльності корекційного педагога (А. Богомолова, Л. Волкова, 

М. Фомічова, Т. Філічева, Г. Чіркіна, М. Шеремет); висвітлення деяких 

питань підготовки корекційних педагогів (В. Акименко, В. Дудьєв, 
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О. Жукотинська, О. Китик, Н. Харченко); теоретико-методичні засади 

проблеми підготовки педагогів спеціальної дошкільної освіти для 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями 

психофізичного розвитку (В. Засенко, А. Колупаєва, С. Миронова, 

Н. Назарова, В. Синьов, О. Таранченко, Н. Шматко, В. Яфаєва та ін.).  

Однак, незважаючи на значний науковий інтерес до цієї проблеми, 

фундаментальних та прикладних досліджень, проведених в Україні щодо 

формування професійної компетентності педагогів спеціальних 

дошкільних навчальних закладів у сфері розвитку, навчання і виховання 

дітей із затримкою психічного розвитку практично немає [4]. Недостатньо 

дослідженою, на нашу думку, є й проблема підготовки майбутнього 

вихователя до формування в дітей із ЗПР таких важливих моральних 

якостей, як доброзичливість, комунікабельність, людяність [5]. 

Мета статті – науково обґрунтувати теоретико-методичні засади 

забезпечення готовності майбутніх вихователів спеціальних закладів 

дошкільної освіти до формування особистісних властивостей в дітей із 

затримкою психічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, що 

професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти 

у закладах вищої освіти спрямована на формування в них системних знань 

і педагогічних умінь, готовності до інноваційної діяльності та 

безперервного вдосконалення фахових можливостей і особистісних 

якостей, формування активної гуманістичної професійної позиції. До 

професії педагога спеціальної освіти висуваються певні вимоги 

(професіограма): він повинен бути глибоко компетентним і наділений 

такими якостями, як гуманістична переконаність, громадянська й моральна 

зрілість; пізнавальна й педагогічна спрямованість; любов до дітей; 

вимогливість до себе й навколишніх, педагогічна творча уява й 

спостережливість; щирість, скромність, відповідальність; мати систему 

загальнотеоретичних і спеціальних професійних знань, сукупність і 

широта яких формує в нього уявлення про типологію й структуру 

аномального розвитку, методи психолого-педагогічного впливу. Кожен 

педагог, незалежно від його спеціалізації, повинен відповідати 

загальнопрофесійним вимогам, володіти певними загальнолюдськими 

якостями, педагогічними знаннями і вміннями, необхідними для успішної 

професійної діяльності. 

У філософії під поняттям «знання» розуміють: продукт суспільної, 

матеріальної і духовної діяльності людей; ідеальний вираз в знаковій 

формі об'єктивних властивостей і зв’язків світу, природного і людського 

[3]. У психології – це результат процесу пізнання дійсності, адекватне її 

відображення у свідомості людини через уявлення, судження, умовивід, 

теорії, а в педагогіці – правильне відображення дійсності в мисленні 

людини; перевірений суспільною практикою результат процесу пізнання. 

Загальновідоме трактування означеного терміна – володіння певними 
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знаннями, обізнаність у певній галузі, сукупність знань.  

У педагогічних дослідженнях термін «знання» часто трактується як 

здатність використовувати отриману інформацію в різні види діяльності 

[6]. Знання можуть використовуватися по-різному: можуть бути відтворені 

повною мірою; застосовуватися у вузькому значенні, зокрема 

використання необхідного мінімуму властивостей з метою вдосконалення 

конкретної дії тощо. Якість знань визначається тим, наскільки вони 

широко застосовуються в різних видах діяльності. Специфіка педагогічних 

знань полягає в тому, що вони тісно пов’язані зі світосприйняттям, 

досвідом педагога, впливають на його мислення. Основою професійно-

педагогічних знань є фундаментальні знання в галузі педагогіки і 

психології, а також світоглядні, методологічні та технологічні знання. 

Готовність майбутнього вихователя спеціального закладу 

дошкільної освіти до формування особистісних якостей у дітей із ЗПР є 

одним із важливіших показників його компетентності. Лише 

збалансованість професійної та особистісної складових забезпечує 

належний рівень інформативної та технологічної грамотності майбутнього 

педагога. Ефективність формування в студентів означеної готовності 

визначається єдністю зовнішніх (оптимізація змісту, форм і методів 

освітнього процесу) і внутрішніх (активізація власних сил, потенційних 

можливостей, суб’єктної діяльності) детермінант.  

Концепція збалансованості професійної та особистісної складових 

готовності майбутнього вихователя спеціального закладу дошкільної 

освіти може бути практично реалізована саме в контексті гуманістичної 

парадигми освіти, коли під педагогічним процесом розуміють суб’єкт-

суб’єктну взаємодію педагога та вихованців, при цьому найголовнішою 

метою педагога є, з одного боку, створення найсприятливіших умов для 

саморозвитку дитини, а з іншого – сам педагог має можливість розвитку й 

самоактуалізації [1; 2; 5; 7].  

Наше дослідження базується на роботах професора 

Т. І. Поніманської, яка розробила концептуальні засади створення моделі 

системи підготовки студентів до гуманістичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. Провідними принципами такої підготовки є:  

- суб’єктність (студент одночасно є як суб’єктом розвитку 

педагогічної діяльності, так суб’єктом саморозвитку);  

- полісуб’єктність (взаємодія всіх суб’єктів виховання);  

- багатоаспектність (підготовка охоплює: аксіологічний, 

організаційний, методичний, результативний етапи);  

- системність (підготовка майбутніх вихователів до гуманістичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку буде ефективною лише за 

умови взаємодії прямих та опосередкованих чинників їх особистісно-

професійного розвитку);  

- концептуальна цілісність і структурна завершеність (передбачає 

наявність гуманістичної парадигми та етапів професійного становлення 
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майбутнього вихователя) [8].  

Дані, отримані експериментальним шляхом, засвідчують наявність 

суперечності між внутрішньою спрямованістю педагога щодо необхідності 

здійснення гуманістичної взаємодії з дитиною та орієнтованістю педагогів 

у практичній діяльності на навчальний характер педагогічного процесу за 

домінуючої позиції дорослого, що, таким чином, ставить дитину в позицію 

об’єкта взаємодії. Причинами виникнення означеної суперечності є: 

наявність усталеного педагогічного досвіду здійснення навчально-

дисциплінарної моделі взаємодії; нездатність педагога зрозуміти дитину; 

невміння вихователя налаштовуватися на розвиток саморефлексії. 

Наявність означених суперечностей дає змогу стверджувати, що для 

організації гуманістичної взаємодії педагога і дітей необхідна відповідна 

підготовка у закладі вищої освіти [2].  

Виходячи з актуальності проблеми, нами була розроблена програма 

експериментальної роботи і визначена загальна цільова установка 

дослідження: визначити педагогічні умови підготовки студентів до 

формування особистісних властивостей у дітей із ЗПР.  

У результаті аналізу змісту навчальних планів і програм було 

встановлено, що вимоги які висуваються до якості підготовки фахівців із 

питання формування особистісних властивостей дітей із ЗПР, є 

недосконалими. Завдяки анкетуванню, опитуванню, спостереженню за 

діяльністю студентів, самооцінці готовності до роботи з дітьми із ЗПР було 

виявлено недостатній рівень готовності майже всіх студентів контрольної і 

експериментальної груп за напрямом підготовки «Спеціальна освіта. 

Логопедія» та «Дошкільна освіта. Логопедія». 

Оцінюючи тип готовності майбутніх вихователів спеціального 

закладу дошкільної освіти до формування особистісних властивостей у 

дітей із ЗПР, ми виокремили дві важливі складові – особистісну та 

професійну.  

Особистісна складова готовності передбачає сформованість у 

випускника закладу вищої освіти: культури потреб, зокрема духовних; 

інтересу до формування особистісних властивостей у дітей із ЗПР; 

соціально-моральних та пізнавальних мотивів реалізації даного напряму 

педагогічної діяльності; наукового світогляду та стійких переконань; 

системи ціннісних ставлень до світу та до себе в ньому; базових 

особистісних якостей (сприйнятливості, самостійності, відповідальності, 

людяності, справедливості, креативності тощо). 

Професійна складова готовності передбачає сформованість: 

- теоретичного аспекту (системи знань про психофізіологічні 

особливості розвитку дітей із ЗПР та їх специфіку в дошкільному віці; 

уявлень про особливості та можливості формування особистісних 

властивостей у дітей із ЗПР; усвідомлення важливості даного напряму 

педагогічної діяльності); систематизацію, закріплення, поглиблення і 

розширення теоретичних знань і практичних умінь студентів щодо 
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формування особистісних властивостей дітей із ЗПР; здатність визначати 

конкретні навчально-виховні та корекційні завдання з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей із ЗПР; 

- технологічного аспекту (умінь використовувати сукупність 

впливів, заснованих на цілісному підході до формування особистості; 

застосувати різноманітні й доцільні методи, форми, способи, прийоми 

формування особистісних властивостей у дітей із ЗПР). 

Орієнтуючись на представлені вище критерії оцінки та аспекти 

готовності майбутніх педагогів до формування особистісних властивостей 

у дітей із ЗПР, показники та складові цього інтегрального утворення, нами 

було виокремлено чотири її типи: творчий, аналітично-

перетворювальний, ситуативно-конфліктний, репродуктивний. З огляду 

на те, що більше половини майбутніх педагогів віднесено нами до двох 

останніх типів готовності щодо формування в дітей із ЗПР особистісних 

властивостей, їх професійній, зокрема особистісній підготовці. 

Зважаючи на це, в ході дослідження нами було розроблено й 

апробовано модель підготовки студентів до роботи з дітьми із 

затримкою психічного розвитку. Компетентнісний підхід у дослідженні 

передбачав такі цілі: 

- систематизацію, закріплення, поглиблення і розширення 

теоретичних знань і практичних умінь студентів щодо формування 

особистісних якостей дітей із ЗПР; 

- усвідомлення психофізіологічних особливостей розвитку дітей із 

ЗПР; 

- формування основних педагогічних умінь, зокрема вміння 

здійснювати кваліфіковане навчання, а також виховання в дітей 

особистісних властивостей; 

- здатність визначати конкретні навчально-виховні та корекційні 

завдання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей із ЗПР; 

- розвиток уміння методично грамотно будувати навчально-

виховну й корекційну роботу (використовуючи різноманітні форми, 

методи і засоби відповідно до поставлених завдань); 

- залучення студентів до корекційно-розвивальної роботи з дітьми 

із ЗПР; 

- реалізація у закладі вищої освіти педагогічного профілю 

інтегрованого підходу до організації освітнього процесу; 

- вправляння студентів в умінні самовизначатися, самостійно 

обирати певну позицію, надавати перевагу чомусь, приймати власні 

рішення, проявляти креативність; 

- забезпечення балансу професійної та особистісної (світоглядної 

позиції, ціннісних орієнтацій, емоційних, соціально-моральних та 

вольових якостей) складових готовності майбутніх педагогів до 

формування особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного 

розвитку. 
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На формувальному етапі дослідження нами було проведено 

лекційні, практичні, консультативні, тренінгові заняття, розробили 

програму педагогічної практики з метою підвищення готовності студентів 

до формування особистісних властивостей дітей із ЗПР. Наприклад, 

достатньо ефективними були практичні заняття з тем: «Прийоми 

корекційної роботи з дітьми із різними типами ЗПР», «Основні умови 

навчання та виховання дітей із ЗПР», «Значущість формування 

особистісних якостей у дітей із ЗПР» та ін. 

Результати контрольного етапу дослідження свідчать про 

ефективність запропонованої нами моделі підготовки майбутніх фахівців 

до роботи з дітьми із ЗПР. Так, якщо на початку експерименту в 

експериментальній групі високий рівень продемонстрували 13% студентів, 

то наприкінці дослідження це значення зросло до 54%. Середній рівень 

показали як на початку, так і наприкінці дослідження 32% респондентів, 

однак сюди увійшли ті, хто був віднесений на початку експерименту до 

низького рівня. Таким чином, відсоток студентів, віднесених до низького 

рівня значно знизився: якщо під час констатувального етапу до цього рівня 

було віднесено 53% студентів, то на контрольному це число складало 14%, 

тобто на 39% менше. Результати контрольної групи засвідчили, що 

покращення показників не відбулося.  

Висновки і переспективи подальших наукових розвідок. 

Готовність майбутнього вихователя спеціального закладу дошкільної 

освіти до формування особистісних якостей у дітей із ЗПР є одним із 

найважливіших показників його компетентності. Лише збалансованість її 

професійної та особистісної складових забезпечує належний рівень 

інформативної та технологічної грамотності майбутнього педагога. 

Ефективність формування в студентів означеної готовності визначається 

завдяки єдності зовнішніх (оптимізація змісту, форм і методів освітнього 

процесу) і внутрішніх (активізація власних сил, потенційних можливостей, 

суб’єктної діяльності) детермінант.  

Проведене експериментальне дослідження дозволило зробити 

висновок, що запропонована модель підготовки майбутніх вихователів до 

формування особистісних властивостей дітей із ЗПР сприяє ефективній 

взаємодії з ними, дає можливість вирішувати спеціальні професійні 

завдання, сприяє вмінню застосовувати психолого-педагогічні знання в 

різних видах навчально-виховної діяльності в ЗДО.  

До перспективних напрямів, що вимагають подальшого 

поглибленого вивчення, варто віднести: створення методичного 

забезпечення процесу підготовки майбутніх вихователів до формування 

особистісних властивостей у дітей із ЗПР. 
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Анотация. В статье анализируются концептуальные основы 

подготовки будущих воспитателей специальных ДОУ к формированию 

личностных свойств у детей с задержкой психического развития, которую 

мы связываем с воспитанием у будущих воспитателях отношения к себе 

как субъекту гуманистических преобразований воспитательного процесса 

в период общепедагогической и методической подготовки средствами 

интеграции содержания профессиональных дисциплин, наполнением 

гуманистическим содержанием деятельности студентов во время практики, 

привлечением к научно-исследовательской работе в области 

профессиональной деятельности. Определяются критерии, типы 

готовности будущего воспитателя специального дошкольного учреждения 

к формированию личностных свойств у детей с задержкой психического 

развития.  
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Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих 

педагогов специального образования, готовность будущих педагогов к 

формированию личностных свойств у детей с ЗПР, гуманистическая 

педагогика, субъект-субъектное взаимодействие. 

Abstract. In the article it was analyzed the conceptual principles of the 

training of future teachers of special schools for the formation of personal 

qualities in children with mental retardation, which are associated with the 

upbringing of future educators of the attitude towards ourselves as a subject of 

humanistic transformations in the educational process in the process of general 

pedagogical and methodical preparation of means the integration of the content 

of professional disciplines, the filling of humanistic meanings of the students' 

activities during the practice, the involvement in research in the field 

professional activity; the criteria, indicators and types of readiness of the future 

educator of a special preschool institution for the formation of personality traits 

in children with mental retardation are determined; personality and professional 

competence are characterized as components of the prepared readiness of the 

future teacher; psychological and pedagogical conditions of optimization of the 

student preparation process for the future pedagogical activity on the formation 

of personal qualities in children with mental retardation are revealed. 

Keywords: professional training of future teachers of special education, 

readership of future teachers to the formation of personal qualities in children 

with mental retardation, humanistic pedagogy, subject-subject interaction. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Анотація. У статті розглядаються шляхи формування професійних 

компетентностей у студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»; 

проаналізовано різні підходи до тлумачення концептуальних понять; 

окреслено методичні підходи до формування професійних 

компетентностей майбутніх вчителів початкових класів.  

Ключові слова: шляхи формування компетентності, компетенція, 

математичні компетентності, майбутні вчителі початкових класів, молодші 

школярі. 

 

Постановка проблеми. Початкова ланка освіти – фундамент 

шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування 

особистості майбутнього громадянина. Вона покликана забезпечити 

подальше становлення і різнобічний розвиток особистості дитини, 

© Сілков В. В.,  

Сілкова Е. О., 2018 
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