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УДК 378.018.8:159.9-051

КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ДО РОБОТИ 

В ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Калиновська Ірина, викладач кафедри спеціальної освіти, Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини.
ОКСГО: 0000-0001-8805-4641 
Е-таі1: ка1ипоу8ка@§шаі1.сош

У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу схарактеризовано 
компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах 
освіти. Зазначено, що готовність майбутнього психолога до роботи у  інклюзивних закладах 
освіти є відповідником його професійної компетентності та визначається рівнем його знань, 
умінь, навичок та досвіду, що дозволяє приймати оптимально-конструктивні рішення у  
психолого-педагогічних ситуаціях роботи з учнями з особливими освітніми потребами. 
Виокремлено компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та 
рефлексійний) та рівні (творчий, активний, репродуктивний, пасивний) готовності 
майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти.
Ключові слова: компоненти та критерії, професійна готовність, професійна підготовка, 
майбутній психолог, робота в інклюзивних закладах освіти.

СОМРОХЕОТ8 А Ш  СШТЕМА ЕОК ТНЕ КЕАБШЕ88 
ОЕ ТНЕ ЕЕТШ Е Р8УСНОЕОСІ8Т ТО ^ О К К  

IX ШСЕШІУЕ ЕБЕСАТІОХАЕ Ш8ТІТОТЮХ8

Каїупоузка Ігупа, Ьесіигег оГ Іке 8ресіа1 Ейисаііоп Берагішепі, Рауіо Тускупа Ишап 
8іаІе Рейа§о§іса1 ИпіуегзіІу.
ОКСГО: 0000-0001-8805-4641 
Е-шаі1: ка1ипоу8ка@§шаі1.сош

Веіпд Ьазеії оп іке апаїузіз о /  зсіепіі/іс зоигсез апії етрігісаі шаіегіаї, іке агіісїе іїезсгіЬез іке 
сотропепіз апії сгііегіа /о г  іке /иіиге рзускоїодізі’з геаіїіпезз іо міогк іп іпсїизЕе еіїисаііопаї 
ітШ иііот аз а іїотіпапі сопіїіііоп /о г  ргоіїисітіу, зиссезз, диаїііу о /  кіз рго/еззіопаї асііуііу. II із 
зіаіеії ікаі іке /иіиге рзускоїодізі’з геаіїіпезз іо м>огк іп іпсїизЕе еіїисаііопаї езіаЬІізктепіз 
соггезропіїз іо кіз рго/еззіопаї сошреіепсе апії із іїеіегтіпеії Ьу іке іеуеі о /  кіз кпом>їеіїде, зкіїїз, 
ехрегіепсе, м>кіск аїїоу>з іо таке оріітаї апії сопзігисііуе іїесізіопз іп рзуско-реіїадодісаї зііиаііопз 
о/м!огк м>іік зіиіїепіз м>іік зресіаї еіїисаііопаї пееіїз. ^иа^ііаіІVе регзопаїііу ігаііз іп іке сопіехі о /іке  
/иіиге рзускоїодізі’з геайіпезз іо м>огк іп іпсїизЕе еіїисаііопаї іпзіііиііопз аге іїеіегтіпеії Ьу: 
соп/ііїепсе, гезропзіЬіїііу, кагії м>огк апії ре^зєVе^апсе, іїеіегтіпаііоп, зіпсегііу апії ореппезз, 
міііромег, етоііопаї зіаЬіїііу, іоїегапсе, рго/еззіопаї іпіиіііоп, зеї/-сопігої апії іке изе о /  асдиігеії 
кпом>їеіїде, зкіїїз апії аЬіїіііез (рзускоїодісаї іескпоїодіез/ог іїіадпозіпд іке іпіїтіїиаї скагасіегізіісз 
о /  іке рзускоркузісаї зіаіе о /  скіїіїгеп, еіс.). І і  із зіаіеії ікаі іке рго/еззіопаї асіт іу о /  іке /иіиге 
рзускоїодізі іо м>огк іп іпсїизте еіїисаііопаї іпзіііиііопз із іїізігіЬиіеії ассогіїіпд іо огдапігаііопаї, 
еіїисаііопаї апії теікоіїісаї іїігесііопз. Еаск агеа із оиіїіпеії м>іік зресі/іс сотреіепсіез. Тке іїотіпапі
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сотре{епсе о /  {ке рзускоіодіз{ іп іпсіизіуе еМиса{іопаі іпз{і{и{іопз із {ке огдапігаіїоп апМ 
ітрїетепШіоп о/рзускоіодісаі апМ реМадодісаі зиррог{ /ог скіМгеп м>і{к зресіаі еМиса{іопаі пееМз, 
м>кіск із іп{егрге{еМ аз /асіііШ іпд {кеіг зуз{ета{іс сопзігискуе іп{егас{іоп іп {ке соп{ех{ о /  зиЬ]ес{з: 
“скіШ м>і{к ООР ^  рагеп{з о /  з(иіїеп(з ^  реегз апгі сІаззта{ез”. Тке сотропеп{з (то{ма{іопаІ- 
уаіие, ге/іес{іоп, содпііїуе апМ орега{іуе-ас{іуі{у) апМ іеуеіз (сгеакуе, аскуе, гергоМискуе, раззіуе) о /  
{ке/и{игерзускоІодіз{’з геайіпезз {о міогк іп іпсіизіуе еМиса{іопаі іпзііШіопз аге МізііпдиізкеМ. 
Кеумюгйз: сотропеп{з апМ сгі{егіа, рго/еззіопаі геаМіпезз, уоса{іопаі {гаіпіпд, /и{иге рзускоіодізі , 
м!огк іп іпсіизіуе еМиса{іопаі іпзііШіопз.

Значущим напрямом модернізації сучасної вітчизняної системи освіти, згідно із 
нормативно-правовими засадами [9-10; 12], є інтеграція дітей з особливими освітніми 
потребами у процес навчання у типових закладах загальної середньої освіти. 
Упровадження такої інтеграції констатувало дві ключові проблеми: 1) неготовність 
закладів освіти до інклюзивного навчання; 2) брак фахівців, готових упроваджувати 
інклюзивне навчання. Перша проблема має переважно матеріальний аспект вирішення 
та ліквідується шляхом створення відповідного інклюзивно-адаптованого освітнього 
середовища у закладах загальної середньої освіти: матеріально-технічна підготовка 
приміщення та його обладнання для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
Вирішення другої проблеми має масштабніший аспект: процес підготовки фахівців- 
педагогів до роботи у закладах інклюзивної освіти -  тривалий, не виправданий 
підготовкою спецсемінарами та спецкурсами. Водночас, як демонструє зарубіжний 
досвід [4; 16], діяльність педагога у закладах інклюзивного навчання, як і діяльність 
власне закладу, повинні мати постійний психологічний супровід. Шкільні психологи 
мають контролювати, коректувати та спрямовувати адекватне ставлення усіх суб’єктів 
освітнього процесу до учнів з особливими освітніми потребами, вибудовувати для 
таких учнів систему психолого-педагогічної підтримки, базовану також на виявленні та 
оптимізації фізичного, розумового та творчого потенціалу кожної дитини в контексті 
інклюзивного навчання. Таким чином, актуалізується питання компетентнісної 
підготовки майбутніх психологів до роботи у закладах інклюзивного навчання, 
з ’ясування складників готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних 
закладах освіти.

У результаті аналізу наукових джерел виявлено наявність суттєвих наробок 
теоретичного характеру щодо впровадження системи інклюзивного навчання у 
закладах загальної середньої освіти (С. Альохіна [1], Н. Андрійчук [2], А. Аріщенко [3],
B. Бобрицька [6], Т. Гладун [7], Г. Кайдалова [11] та ін.). Заслуговують уваги 
дослідження теоретичних засад психологічних аспектів впровадження інклюзивної 
освіти в Україні (Ю. Масловська [13] та ін.). Окремі вітчизняні дослідження присвячені 
професійній підготовці у закладах вищої освіти майбутніх педагогів (К. Бовкуш [5], 
І. Демченко [8],) та психологів (Д. Супрун [15], Т. Ярая [17] та ін.), здатних та готових 
кваліфіковано працювати у інклюзивних закладах загальної середньої освіти. У 
зарубіжних дослідженнях (Б. Байменова [4], З. Бекова [4], С. Жубакова [4],
C. Черкасова [16] та ін.) також наголошується на значущості підготовки шкільних 
психологів, здатних організувати висококваліфікований психологічний супровід 
навчання дітей з особливими освітніми потребами у відповідних закладах освіти. Проте 
аналіз наукових джерел вказаних вище науковців констатував брак єдиної позиції щодо 
розуміння компонентів та критеріїв готовності майбутнього психолога до роботи в
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інклюзивних закладах освіти. Варіативність таких підходів ускладнює пріоритетність 
орієнтирів у системі професійної підготовки майбутніх психологів до вказаного 
напряму діяльності.

Мета статті -  на основі аналізу емпіричного матеріалу схарактеризувати 
компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних 
закладах освіти.

Насамперед, з ’ясуємо сутність поняття «готовність» у контексті загального поняття 
«готовність майбутніх психологів до роботи у інклюзивних закладах навчання».

Аналіз наукових джерел (Б. Байменова [4], З. Бекова [4], К. Бовкуш [5], 
І. Демченко [8], С. Жубакова [4], Д. Супрун [15], С. Черкасова [16], Т. Ярая [17] та ін.) 
констатував розуміння поняття «готовність» як складного конструкта через:

1) опис стану, при якому працівник готовий до конкретного виду діяльності;
2) згода добровільного виконання професійних обов’язків.
Готовність до професійної діяльності -  це «сплав функціональних і особистих 

компонентів, що забезпечує мотиваційну і розумову готовність і здатність суб’єкта до 
здійснення професійної діяльності» (Б. Байменова, З. Бекова, С. Жубакова) [4]. 
Очевидно, що виокремлюють різні види готовності до певного виду професійної 
діяльності. Як би це тавтологічно не звучало, проте стосовно підготовки майбутніх 
психологів до роботи в інклюзивних навчальних закладах, йдеться, передусім, про їхню 
психологічну готовність до такого виду діяльності.

Дослідниками поняття «готовність» у контексті професійної діяльності 
майбутнього психолога трактується з таких позицій:

-  мотивації (усвідомлення цінності, потреби, сенсу діяльності) (С. Черкасова 
[16] та ін.);

-  самореалізації (можливості виявити свій потенціал шляхом діяльності) 
(Д. Супрун [15], Т. Ярая [17] та ін.);

-  прогнозування (усвідомлення перспективи професійної ситуації, спираючись 
на попередній досвід) (Ю. Масловська [13] та ін.);

-  сукупності внутрішніх і зовнішніх умов (особистісних якостей спеціаліста: 
«інтелектуальних, мотиваційних, емоційних і професійних цінностей, що 
забезпечують його готовність до професійної діяльності» (Б. Байменова, 
З. Бекова, С. Жубакова) [4]).

Цілком підтримуючи такі позиції, докладніше схарактеризуємо розуміння 
сутності психологічної готовності психолога до професійної діяльності через позицію 
«прогнозування». Насамперед, уточнимо словосполученням «оптимістичне прогнозування», 
зважаючи на те, що лише оптимізм визначає готовність ефективно діяти у професійних 
ситуаціях. Попри апріорі необхідний оптимізм у професіограмі психолога, його 
почасти бракує на практиці. Натомість, оптимістичне прогнозування як складник 
психологічної готовності психолога базоване, вважаємо, на готовності виконувати 
певні професійні дії, правильно вирішувати психолого-педагогічні ситуації, ґрунтовані 
на позитивному досвіді результатів практичної діяльності, перевірці набутих знань, 
умінь та навиків (для студентів -  на практичних заняттях та у процесі виробничої 
практики); конструктивному вирішенні професійних ситуацій, ґрунтованому на 
позитивному досвіді аналогічного розв’язання професійних ситуацій, що спонукає 
формування установки на успіх професійних дій.
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Таким чином, готовність психолога до професійної діяльності -  домінантна 
умова продуктивності, успішності, якісності його професійної діяльності. Якісними 
рисами особистості у контексті готовності майбутнього психолога до роботи у 
інклюзивних закладах освіти визначаємо: впевненість, відповідальність, працелюбність 
та наполегливість, рішучість, щирість та відкритість, силу волі, емоційну стабільність, 
толерантність, професійну інтуїцію, самоконтроль, мобільність щодо розв’язання 
психолого-педагогічних ситуацій та застосування набутих знань, умінь, навичок 
(психологічних технологій діагностування індивідуальних особливостей психофізичного 
стану дітей; побудови плану індивідуального розвитку, корекції та психологічного 
супроводу дітей з особливими освітніми потребами тощо).

Водночас заважати формуванню готовності майбутнього психолога до роботи у 
інклюзивних закладах освіти можуть такі негативні риси та особистісні якості, як: 
емоційна нестабільність (роздратованість, конфліктність тощо), брак терпимості у 
стосунках з дітьми з особливими освітніми потребами, залежність від думки інших, 
байдужість, тривожність, пасивність, схильність до почуття провини, невпевненість у 
своїх діях (страх перед невдачами), формальна орієнтація на результат, брак 
ініціативності та мобільності, орієнтація у професії на гроші та престиж, брак мотивації 
навчання, замкнутість тощо. С. Черкасова [16] до таких негативних рис також 
зараховує «емпатію на основі раціоналізму».

Традиційним є тлумачення поняття «готовність майбутнього психолога до 
роботи у інклюзивних закладах освіти» через призму системного підходу: «як система 
професійно значущих якостей особистості, соціальних установок, мотивації, 
компетенцій, необхідних для психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами» (С. Черкасова) [16].

Отже, готовність майбутнього психолога до роботи у інклюзивних закладах 
освіти є відповідником його професійної компетентності та визначається рівнем його 
знань, умінь, навичок та досвіду, що дозволяє приймати оптимально-конструктивні 
рішення у психолого-педагогічних ситуаціях роботи із учнями з особливими освітніми 
потребами.

Професійна діяльність майбутнього психолога до роботи в інклюзивних 
закладах освіти розподілена за такими напрямами: організаційним, навчальним та 
методичним. Кожен напрям окреслений певними компетенціями [5] та професійно- 
значущими якостями, що водночас виступають критеріями визначення рівня готовності 
майбутнього психолога до роботи у інклюзивних закладах освіти та узагальнені нами 
таким чином:

-  позитивне сприйняття психофізичних відмінностей учнів з особливими 
освітніми потребами;

-  толерантне ставлення до суб’єктів процесу інклюзивної освіти;
-  інтерес до соціальних проблем;
-  вияв адекватної емпатії (вияв емоційно-фізичної підтримки у залежності від 

психічного стану) до дітей з особливими освітніми потребами, стимулюючи 
їхнє прагнення до самостійності;

-  просоціальні установки на альтруїзм;
-  здатність чітко висловлювати свої думки;
-  складання правильної психологічної індивідуальної та колективної
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характеристики суб’єктам процесу інклюзивної освіти;
-  вияв далекоглядності у стосунках з іншими;
-  визначення правильних форм, методів та засобів спілкування із суб’єктами 

процесу інклюзивної освіти;
-  прагнення набути компетентності у вказаному напрямі професійної діяльності;
-  здійснення моніторингу (діагностувати, аналізувати, прогнозувати тощо) 

індивідуальних особливостей психофізичного стану дітей шляхом застосування 
найновіших психолого-педагогічних технологій;

-  складання, контроль та корекція плану перспективного індивідуального 
розвитку учнів з особливими освітніми потребами, застосовуючи інноваційні 
технології, форми, методи, засоби;

-  здійснення психологічного супроводу учнів з особливими освітніми
потребами та інших суб’єктів освітнього процесу (учнів традиційного 
розвитку, батьків учнів, педагогів, адміністрації школи);

-  прогнозування поведінки та реакції суб’єктів процесу інклюзивної освіти у 
конкретній психолого-педагогічній ситуації;

-  прийняття оптимально-конструктивних рішень у складних психолого-
педагогічних ситуаціях у закладах інклюзивного навчання;

-  саморозвиток та професійне самовдосконалення.
До таких якостей також зараховують вияв соціального інтелекту: мобільні, 

лаконічні висловлення про людей; розуміння невербального спілкування; успішний, 
далекоглядний прогноз поведінки людей у конкретних ситуаціях (С. Черкасова) [16].

Домінантна компетенція психолога у інклюзивних закладах освіти -  організація 
та здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами. При цьому психологічний супровід дітей з особливими освітніми
потребами трактовано дослідниками як:

-  стратегія та тактика професійної діяльності психолога в інклюзивних 
закладах освіти з метою створення комфортних умов для соціалізації дітей з 
особливими освітніми потребами [5];

-  професійна діяльність психолога, спрямована на організацію та впровадження 
психолого-педагогічних та психолого-терапевтичних дій з метою успішної 
реабілітації, соціалізації та самореалізації дітей у інклюзивних закладах 
освіти [4];

-  формування певних психічних здібностей дітей з особливими освітніми 
потребами, необхідних не лише для навчання у закладах інклюзивної освіти, а 
для подальшого нормального функціонування у суспільстві на засадах 
самостійності та самореалізації [15];

-  організована діяльність психолога, спрямована на формування у дітей з 
особливими освітніми потребами спеціальних соціальних компетенцій 
(передусім навичок спілкування із педагогами, однолітками та ін.) [16].

Ми розглядаємо психолого-педагогічний супровід майбутніми психологами 
дітей з особливими освітніми потребами як сприяння їхній системній конструктивній 
взаємодії у контексті суб’єктів: «дитина з ООП ^  батьки учнів ^  однолітки ^  
класний керівник».
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На основі аналізу наукових джерел [4-5; 15-16] виокремлюємо такі компоненти 
готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти: 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексійний. Докладні 
критерії кожного компоненту схарактеризовані нами у табл. 1.

Таблиця 1
Компоненти та критерії готовності майбутнього психолога 

до роботи в інклюзивних закладах освіти

Компоненти Критерії готовності майбутнього психолога до роботи 
в інклюзивних закладах освіти

Мотиваційно- 
ціннісний

-  позитивне сприйняття психофізичних відмінностей учнів з особливими освітніми 
потребами;

-  усвідомлення необхідності здійснювати моніторинг (діагностувати, аналізувати, 
прогнозувати тощо) індивідуальні особливості психофізичного стану дітей 
шляхом застосування найновіших психолого-педагогічних технологій;

-  бажання та активність у здійсненні психологічного супроводу учнів з особливими 
освітніми потребами та інших суб’єктів освітнього процесу (учнів традиційного 
розвитку, батьків учнів, педагогів, адміністрації школи);

-  зацікавленість у позитивних результатах психолого-педагогічного супроводу 
інклюзивного навчання;

-  прагнення набути компетентності у вказаному напрямі професійної діяльності;
-  потреба у саморозвитку та професійному самовдосконаленні.

Когнітивний знання:
-  сутності психологічних засад інклюзивної освіти;
-  найновіших психолого-педагогічних технологій моніторингу (діагностики, 

аналізу, прогнозу тощо) індивідуальних особливостей психофізичного стану дітей;
-  технологій, форм, методів, засобів розробки, контролю та корекції плану 

перспективного індивідуального розвитку учнів з особливими освітніми потребами;
-  технологій організації та здійснення психологічного супроводу учнів з 

особливими освітніми потребами та інших суб’єктів освітнього процесу (учнів 
традиційного розвитку, батьків учнів, педагогів, адміністрації школи);

-  сутності, шляхів та методів прийняття оптимально-конструктивних рішень у 
складних психолого-педагогічних ситуаціях у закладах інклюзивного навчання;

-  сутності процесу саморозвитку та професійного самовдосконалення.
Операційно-
діяльнісний

уміння, навички та досвід:
-  позитивно сприймати психофізичні відмінності учнів з особливими освітніми 

потребами;
-  здійснювати моніторинг (діагностику, аналіз, прогноз тощо) індивідуальних 

особливостей психофізичного стану дітей шляхом застосування найновіших 
психолого-педагогічних технологій;

-  складання, контролю та корекції плану перспективного індивідуального розвитку 
учнів з особливими освітніми потребами, застосовуючи інноваційні технології, 
форми, методи, засоби;

-  організації та здійснення психологічного супроводу учнів з особливими освітніми 
потребами та інших суб’єктів освітнього процесу (учнів традиційного розвитку, 
батьків учнів, педагогів, адміністрації школи);

-  прийняття оптимально-конструктивних рішень у складних психолого-педагогічних 
ситуаціях у закладах інклюзивного навчання;

-  саморозвитку та професійного самовдосконалення.
Рефлексійний Здатність та готовність до самоаналізу та корекції щодо набуття вказаних вище 

компетенцій
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Зазначимо, що рефлексійний компонент готовності майбутнього психолога до 
роботи в інклюзивних закладах освіти охоплює різні види педагогічної рефлексії, 
схарактеризованої І. Осадченко [14].

Готовність майбутнього психолога до роботи у інклюзивних закладах освіти 
характеризується такими визначеним нами рівнями: творчим, активним, репродуктивним, 
пасивним.

Таким чином, нами на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу 
схарактеризовано компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи 
в інклюзивних закладах освіти як домінантної умови продуктивності, успішності, 
якісності його професійної діяльності. Зазначено, що готовність майбутнього психолога 
до роботи у інклюзивних закладах освіти є відповідником його професійної 
компетентності та визначається рівнем його знань, умінь, навичок та досвіду, що 
дозволяє приймати оптимально-конструктивні рішення у психолого-педагогічних 
ситуаціях роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Вказано, що професійна 
діяльність майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти 
розподілена за організаційним, навчальним та методичним напрямами. Кожен напрям 
окреслений певними компетенціями. Домінантна компетенція психолога у інклюзивних 
закладах освіти -  організація та здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з 
особливими освітніми потребами, який тлумачено як сприяння їхній системній 
конструктивній взаємодії у контексті суб’єктів: «дитина з ООП ^  батьки учнів ^  
однолітки ^  класний керівник». Виокремлено компоненти (мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексійний) та рівні (творчий, активний, 
репродуктивний, пасивний) готовності майбутнього психолога до роботи в 
інклюзивних закладах освіти.

Водночас подальшого дослідження потребує питання визначення показників 
діагностування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах 
освіти за вказаними критеріями.
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