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ДОДАТОК 

 

1. Реферат 

Ключові слова: спеціальний педагог, навчально-корекційна та корекційно-

виховна діяльність за нозологічним спрямуванням, технологічна компетентність, 

шляхи формування технологічної компетентності спеціального педагога. 

Об'єкт дослідження – навчально-корекційна та корекційно-виховна 

діяльність спеціальних педагогів за нозологічним спрямуванням в умовах 

сучасних закладів освіти. Метою  роботи є дослідження шляхів підвищення 

ефективності навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності 

спеціальних педагогів за нозологічним спрямуванням на основі використання 

технологічного підходу.  

У дослідженні використані такі методи: теоретичні: аналіз наукових та 

навчально-методичних праць з теорії і практики реалізації технологічного 

підходу в спеціальній освіті; осмислення та узагальнення передового 

педагогічного досвіду з метою визначення шляхів формування технологічної 

компетентності спеціальних педагогів; емпіричні: педагогічне спостереження, 

анкетування, вивчення результатів педагогічної практики; вивчення навчальних 

планів та програм підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 016 

Спеціальна освіта; вивчення досвіду організації професійно-педагогічної та 

практичної підготовки спеціальних педагогів у вітчизняних вищих закладах 

освіти; елементи констатувального та формувального експерименту. 

Встановлено, що ефективність навчально-корекційної та корекційно-

виховної діяльності спеціальних педагогів значною мірою залежить від їхньої 

технологічної компетентності, яка зумовлює вибір ними технологій, методів, 

прийомів та засобів, які використовуються для досягнення поставлених освітньо-

корекційних завдань за нозологічним спрямуванням. Для досягнення 

технологічної компетентності необхідно сформувати у майбутнього спеціального 

педагога: розуміння необхідності технологізації власної професійної діяльності; 

глибокі знання змісту найбільш продуктивних технологій навчально-корекційної 

та корекційно-виховної діяльності; практичні вміння щодо виявлення, відбору та 

застосування педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Встановлено, що формування технологічної компетентності спеціального 

педагога може бути забезпечене в результаті цілеспрямованого і систематичного 

розвитку її складових. Визначено компетентності спеціальних педагогів, 

необхідні для роботи в умовах інклюзивного навчального закладу. Розроблені та 

експериментально перевірені технології підготовки спеціальних педагогів до 

роботи в умовах інклюзії.  

Технологічна компетентність складається з трьох взаємопов’язаних між 

собою компонентів: мотиваційного; змістового; операційного. Обґрунтовано 

критерії сформованості технологічної компетентності спеціальних педагогів: 

загальну спрямованість на формування технологічної компетентності; характер 

педагогічних та методичних знань з навчально-корекційної та корекційно-

виховної діяльності; володіння технологічними вміннями і навичками. Визначено 
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3 рівні сформованості технологічної компетентності спеціальних педагогів: 

низький, середній та високий. Розроблено методику їх діагностування. 

Аналіз існуючої освітньої практики виявив недостатньо цілеспрямовану й 

системну роботу з формування технологічної компетентності спеціальних 

педагогів. Обґрунтовано, що основними шляхами формування технологічної 

компетентності спеціального педагога є: зміна пріоритетів при визначенні 

професійно-компетентнісної  парадигми підготовки майбутніх спеціальних 

педагогів до здійснення навчально-корекційної та корекційно-виховної 

діяльності за нозологічним спрямуванням у контексті її технологізації; 

визначення компетентностей, необхідних для реалізації навчально- корекційних 

та корекційно-виховних завдань в умовах інклюзії, активно-ігрового середовища 

тощо; відбір сучасних корекційно-педагогічних технологій, які забезпечують 

якість професійної підготовки спеціального педагога та їх використання у 

практичній підготовці; розробка технології підготовки спеціальних педагогів до 

здійснення навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності за 

нозологічним спрямуванням в умовах інклюзивного навчального закладу; 

розробка методичних рекомендацій з використання педагогічних технологій в 

корекційно-виховному процесі сучасних закладів освіти різного типу.  

Експериментально доведено, що обґрунтовані шляхи та засоби спроможні 

ефективно впливати на формування компонентів технологічної компетентності 

спеціальних педагогів, що підтверджується кількісними показниками. Це дає 

підстави прогнозувати ефективність висунутих у гіпотезі шляхів формування 

технологічної компетентності спеціального педагога при цілеспрямованому 

масовому впроваджені їх у педагогічний процес підготовки бакалаврів і магістрів 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у ЗВО.  

Наукова новизна:  

Визначено сутність та особливості підготовки спеціального педагога в 

технологічному контексті.  

Обґрунтовано принципи професійно-компетентнісної  парадигми підготовки 

майбутніх спеціальних педагогів до здійснення навчально-корекційної та 

корекційно-виховної діяльності за нозологічним спрямуванням у контексті її 

технологізації. 

Визначено особливості використання педагогічних технологій у навчально-

корекційному та корекційно-виховному процесі за нозологычним спрямуванням. 

Визначено шляхи формування технологічної компетентності спеціального 

педагога. 

Теоретичні та практичні результати  

Виявлено якісні показники та критерії рівнів технологічної компетентності 

спеціального педагога щодо застосування сучасних педагогічних технологій у 

навчально-корекційній та корекційно-виховній професійній діяльності за 

нозологічним спрямуванням. 

Визначено компетентності, необхідні для реалізації навчально-корекційних 

та корекційно-виховних завдань в умовах інклюзії, активно-ігрового середовища. 



 3 

Здійснено відбір сучасних корекційно-педагогічних технологій, які 

забезпечують якість професійної підготовки спеціального педагога та їх 

використання у практичній підготовці. 

Розроблено методику та технології підготовки спеціальних педагогів до 

здійснення навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності за 

нозологічним спрямуванням в умовах інклюзивного навчального закладу. 

Розроблено методичні рекомендації з використання педагогічних технологій 

в корекційно-виховному процесі сучасних закладів освіти різного типу.  

Ефективність впровадження  

Визначено особливості технологічної складової у підготовці майбутніх 

спеціальних педагогів на рівні бакалаврату та магістратури.  

Створено діагностичний інструментарій для визначення існуючого стану та 

вихідного рівня готовності спеціальних педагогів до застосування сучасних 

корекційно-педагогічних технологій. 

Оновлено зміст навчального курсу «Спеціальна педагогіка з основами 

спеціальної дидактики», введено теми: «Сутність та особливості корекційно-

педагогічного процесу», «Методи, прийоми та технології корекційно-виховної 

роботи з дітьми з певним порушенням», розроблено завдання для практичної та 

самостійної роботи студентів. До змісту курсу «Психолого-педагогічні основи 

корекційно-виховного процесу», введено розділи «Технології корекційно-

виховного процесу», «Технологічний підхід в освіті», «Підготовка корекційних 

педагогів у технологічному контексті», розроблено практичні завдання та тестові 

питання для перевірки знань студентів.  

Ключові положення результатів дослідження впроваджено у викладанні 

дисциплін фахової підготовки кадрів спеціальності 016 Спеціальна освіта, 

зокрема «Інклюзивне навчання дітей з вадами психофізичного розвитку», 

«Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання» та ін., 

розробці методичних матеріалів для проведення практичних, лабораторних, 

семінарських занять та у системі післядипломної освіти.  

 

Реферат 

Ключевые слова: специальный педагог, учебно-коррекционная и 

коррекционно-воспитательная деятельность по нозологическим направлениям, 

технологическая компетентность, пути формирования технологической 

компетентности специального педагога. 

Объект исследования – учебно-коррекционная и коррекционно-

воспитательная деятельность специальных педагогов по нозологическим 

направлениям в условиях современных учебных заведений. Целью работы 

является исследование путей повышения эффективности учебно-коррекционной 

и коррекционно-воспитательной деятельности специальных педагогов по 

нозологическим направлениям на основе использования технологического 

подхода. 

В исследовании использованы такие методы: теоретические: анализ 

научных и учебно-методических трудов по теории и практике реализации 

технологического подхода в специальном образовании; осмысление и 
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обобщение передового педагогического опыта с целью определения путей 

формирования технологической компетентности специальных педагогов; 

эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, изучение 

результатов педагогической практики; изучение учебных планов и программ 

подготовки бакалавров и магистров специальности 016 Специальное 

образование; изучение опыта организации профессионально-педагогической и 

практической подготовки специальных педагогов в отечественных высших 

учреждений образования; элементы констатирующего и формирующего 

эксперимента. 

Установлено, что эффективность учебно-коррекционной и коррекционно-

воспитательной деятельности специальных педагогов в значительной степени 

зависит от их технологической компетентности, которая предопределяет выбор 

ими технологий, методов, приемов и средств, используемых для достижения 

поставленных образовательно-коррекционных задач по нозологическим 

направлениям. Для достижения технологической компетентности необходимо 

сформировать у будущего специального педагога: понимание необходимости 

технологизации собственной профессиональной деятельности; глубокие знания 

содержания наиболее продуктивных технологий учебно-коррекционной и 

коррекционно-воспитательной деятельности; практические умения по 

выявлению, отбору и применению педагогических технологий в 

профессиональной деятельности. 

Установлено, что формирование технологической компетентности 

специального педагога может быть обеспечено в результате целенаправленного и 

систематического развития ее составляющих. Определены компетентности 

специальных педагогов, необходимые для работы в условиях инклюзивного 

учебного заведения. Разработаны и экспериментально проверены технологии 

подготовки специальных педагогов к работе в условиях инклюзии. 

Технологическая компетентность состоит из трех взаимосвязанных между 

собой компонентов: мотивационного; содержательного; операционного. 

Обоснованы критерии сформированности технологической компетентности 

специальных педагогов: общая направленность на формирование 

технологической компетентности; характер педагогических и методических 

знаний по учебно-коррекционной и коррекционно-воспитательной деятельности; 

владение технологическими умениями и навыками. Определены 3 уровня 

сформированности технологической компетентности специальных педагогов: 

низкий, средний и высокий. Разработана методика их диагностирования. 

Анализ существующей образовательной практики выявил недостаточно 

целенаправленную и системную работу по формированию технологической 

компетентности специальных педагогов. 

Обосновано, что основными путями формирования технологической 

компетентности специального педагога являются: изменение приоритетов при 

определении профессионально-компетентностной парадигмы подготовки 

будущих специальных педагогов к осуществлению учебно-коррекционной и 

коррекционно-воспитательной деятельности по нозологическим направлением в 

контексте ее технологизации; определение компетенций, необходимых для 
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реализации учебно коррекционных и коррекционно-воспитательных задач в 

условиях инклюзии, активно-игровой среды и тому подобное; отбор современных 

коррекционно-педагогических технологий, обеспечивающих качество 

профессиональной подготовки специального педагога и их использования в 

практической подготовке; разработка технологии подготовки специальных 

педагогов к осуществлению учебно-коррекционной и коррекционно-

воспитательной деятельности по нозологическим направлением в условиях 

инклюзивного учебного заведения; разработка методических рекомендаций по 

использованию педагогических технологий в коррекционно-воспитательном 

процессе современных учебных заведений разного типа. 

Экспериментально доказано, что обоснованные пути и средства способны 

эффективно влиять на формирование компонентов технологической 

компетентности специальных педагогов, что подтверждается количественными 

показателями. Это дает основания прогнозировать эффективность выдвинутых в 

гипотезе путей формирования технологической компетентности специального 

педагога при целенаправленном массовом внедрении их в педагогический 

процесс подготовки бакалавров и магистров специальности 016 «Специальное 

образование» в ЗВО. 

Научная новизна 

Определена сущность и особенности подготовки специального педагога в 

технологическом контексте.  

Обоснованы принципы профессионально-компетентностной парадигмы 

подготовки будущих специальных педагогов к осуществлению учебно-

коррекционной и коррекционно-воспитательной деятельности по нозологическим 

направлениям в контексте ее технологизации.  

Определены особенности использования педагогических технологий в 

учебно-коррекционной и коррекционно-воспитательном процессе по 

нозологическим направлениям.  

Определены пути формирования технологической компетентности 

специального педагога. 

Теоретические и практические результаты 

Выявлено качественные показатели и критерии уровней технологической 

компетентности специального педагога по применению современных 

педагогических технологий в учебно-коррекционной и коррекционно-

воспитательной профессиональной деятельности по нозологическим 

направлениям.  

Определены компетентности, необходимые для реализации учебно-

коррекционных и коррекционно-воспитательных задач в условиях инклюзии, 

активно-игровой среды. 

Осуществлен отбор современных коррекционно-педагогических технологий, 

обеспечивающих качество профессиональной подготовки специального педагога 

и их использование в практической подготовке. 

Разработана методика и технологии подготовки специальных педагогов к 

осуществлению учебно-коррекционной и коррекционно-воспитательной 
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деятельности по нозологическим направлением в условиях инклюзивного 

учебного заведения. 

Разработаны методические рекомендации по использованию педагогических 

технологий в коррекционно-воспитательном процессе современных учебных 

заведений разного типа. 

Эффективность внедрения 

Определены особенности технологической составляющей в подготовке 

будущих специальных педагогов на уровне бакалавриата и магистратуры.  

Создан диагностический инструментарий для определения существующего 

состояния и исходного уровня готовности специальных педагогов к применению 

современных коррекционно-педагогических технологий. 

Обновлено содержание учебного курса «Специальная педагогика с основами 

специальной дидактики», введены темы: «Сущность и особенности 

коррекционно-педагогического процесса», «Методы, приемы и технологии 

коррекционно-воспитательной работы с детьми с определенным нарушением», 

разработаны задания для практической и самостоятельной работы студентов. В 

содержание курса «Психолого-педагогические основы коррекционно-

воспитательного процесса», введены разделы «Технологии коррекционно-

воспитательного процесса», «Технологический подход в образовании», 

«Подготовка коррекционных педагогов в технологическом контексте», 

разработаны практические задачи и тестовые вопросы для проверки знаний 

студентов. 

Ключевые положения результатов исследования внедрены в преподавании 

дисциплин профессиональной подготовки кадров специальности 016 

Специальное образование, в частности «Инклюзивное обучение детей с 

нарушениями психофизического развития», «Информационные технологии и 

технические средства коррекционного обучения» и др., разработке методических 

материалов для проведения практических, лабораторных, семинарских занятий и 

в системе последипломного образования. 

 

Abstract 

Key words: special educator, educational-correction activity in nosological 

direction, technological competence, ways of formation of technological competence 

of a special teacher. 

The object of study - educational-correction and correction-educational activity 

of special educators in nosological direction in the conditions of modern educational 

institutions. The aim of the study is to study ways to improve the effectiveness of 

educational-correctional and correctional-educational activities of special educators in 

nosological direction based on the use of technological approach. 

We used the following methods: theoretical: analysis of scientific and 

educational-methodical works on the theory and practice of implementation of 

technological approach in special education; comprehension and generalization of 

advanced pedagogical experience in order to determine ways of formation of 

technological competence of special educators; empirical: pedagogical observation, 

questioning, study of pedagogical practice results; study of curricula and training 
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programs for bachelors and masters of specialty 016 Special education; to study the 

experience of organizing vocational-pedagogical and practical training of special 

educators in domestic higher educational institutions; elements of ascertaining and 

forming experiment. 

We have found that the effectiveness of educational-correctional and 

correctional-educational activities of special teachers depends to a great extent on 

their technological competence, which determines their choice of technologies, 

methods, techniques and means used to achieve the educational and correctional tasks 

of nosological direction. We need to form certain competencies of a future special 

educator in order to achieve technological competence: understanding the need to 

technologize our own professional activity; deep knowledge of the content of the most 

productive technologies of educational-correction and correctional-educational 

activity; practical skills in identifying, selecting and applying pedagogical 

technologies in professional activity. 

It is established that the formation of technological competence of a special 

teacher can be ensured as a result of purposeful and systematic development of its 

components. We have identified the competencies of special educators required to 

work in an inclusive setting. Scientists have developed and experimentally tested 

technologies for training special educators to work in inclusion. 

Technological competence consists of three interconnected components: 

motivational; meaningful; operating room. The criteria of formation of technological 

competence of special educators are substantiated: general orientation on formation of 

technological competence; nature of pedagogical and methodological knowledge in 

educational-corrective and correctional-educational activity; possession of 

technological skills. There are 3 levels of formation of technological competence of 

special educators: low, medium and high. The technique of their diagnosis is 

developed. 

The analysis of the existing educational practice revealed insufficiently focused 

and systematic work on forming the technological competence of special educators. It 

is substantiated that the main ways of formation of technological competence of a 

special educators are: change of priorities in defining the professional-competence 

paradigm of preparation of future special educators to carry out educational-correction 

and correction-educational activity in the nosological direction in the context of its 

technologicalization; determination of competences necessary for realization of 

educational-correction and correctional-educational tasks in the conditions of 

inclusion, active-game environment, etc.; selection of modern correction and 

pedagogical technologies that ensure the quality of vocational training of the special 

educators and their use in practical training; development of technology for the 

training of special educators for the implementation of educational and correctional 

activities in nosological direction in the conditions of an inclusive educational 

institution; development of methodological recommendations on the use of 

pedagogical technologies in the correctional and educational process of modern 

educational institutions of various types. 

It is proved experimentally that sound ways and means can effectively influence 

the formation of components of technological competence of special educators, which 
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is confirmed by quantitative indicators. This gives grounds to predict the effectiveness 

of the ways of formation of the technological competence of the special educator put 

forward in the hypothesis with the purposeful mass introduction of them into the 

pedagogical process of preparation of bachelors and masters of the specialty 016 

"Special education" in higher education institutions. 

Scientific novelty: 

The essence and peculiarities of special educators training in technological 

context are determined. 

The principles of professional and competent paradigm of preparation of future 

special educators for carrying out educational-correction and correction-educational 

activity in nosological direction in the context of its technologicalization are 

grounded. 

The peculiarities of the use of pedagogical technologies in the educational-

correction and correction-educational process in nosological direction are determined. 

The ways of formation of technological competence of the special educators are 

determined. 

Theoretical and practical results 

Researchers have identified qualitative indicators and criteria for the levels of 

technological competence of a special educator regarding the use of modern 

pedagogical technologies in teaching and correction and correctional professional 

activity in nosological direction. 

Competencies necessary for realization of educational-corrective and 

correctional-educational tasks in conditions of inclusion, active-game environment are 

determined. 

We have made selection of modern correction and pedagogical technologies that 

ensure the quality of vocational training of the special educator and their use in 

practical training. 

Methods and technologies of preparation of special educators for realization of 

educational-correction and correction-educational activity in nosological direction in 

the conditions of inclusive educational institution are developed. 

Teachers have developed guidelines for the use of pedagogical technologies in 

the correctional and educational process of modern educational institutions of various 

types. 

Implementation efficiency 

We have identified the features of the technological component in the preparation 

of future special educators at the bachelor's and master's level. 

We have created a diagnostic toolkit to determine the current state and initial 

level of readiness of special educators to apply modern correction and pedagogical 

technologies. 

We updated the content of the training course "Special pedagogy with the basics 

of special didactics", introduced the following topics: "The essence and features of the 

correction and pedagogical process", "Methods, techniques and technologies of 

correctional and educational work with children with certain disabilities", developed a 

task for practical work of students. We introduced the sections "Technologies of 

correctional-educational process", "Technological approach in education", 
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"Preparation of correctional educators in technological context" to the content of the 

course "Psychological-pedagogical bases of correctional-educational process", 

developed practical tasks and questions to test students' knowledge . 

Key provisions of the results of the research were implemented in the teaching of 

the disciplines of professional training of specialty 016 Special education, in particular 

"Inclusive education of children with disabilities", "Information technologies and 

technical means of special training", etc., development of methodological materials 

for practical, laboratory, seminars classes and in the system of postgraduate education. 
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університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових 

праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 3(62), вересень 2018. Т. 1. Миколаїв: 

МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. С. 12-16.  

11. Берегова М.І. Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи в 

інклюзивному середовищі: формування професійних компетенцій. Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 3(62), 

вересень 2018. Т. 2. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. С. 14-18. 

12. Іванова Т.М. Особливості усвідомлення першокласниками власного 

досвіду гуманних стосунків (теоретичний аспект) // Збірник наукових праць 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : «Срібна хвиля», 

2018. Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 8. – С. 259 – 271. 

 

Матеріали конференцій: 

1. Савінова Н.В., Берегова М.І. Формування професійних компетенцій 

майбутнього корекційного педагога під час підготовки до роботи в інклюзивному 

середовищі. Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в 

умовах розбудови Нової української школи: зб. матеріалів Всеукр. з міжн. участю 

наук.-практ. конференції. Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018. С. 242-245. 

2. Середа І.В. Використання педагогічних технологій у корекційно-

виховному процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, 28-29 

вересня 2018 року). 
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3. Скороход О.О., Стельмах Н.В. Психокорекція особистості засобами арт-

терапії / Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції 

«Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки». - Одеса: ГО 

«Південна фундація педагогіки», 2018.– 105 с. 

4. Стельмах Н.В., Іванюк Н.В. Формування особистості засобами арт-терапії. 

– Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної конференції 19-20 січня 2018 р., м. 

Одеса. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – 120 с. 

5. Берегова М.І. Дослідження рівнів сформованості інформаційно-

технологічної компетенції майбутніх учителів-логопедів. International scientific 

professional periodical journal «The Unity of Science». December, 2017-January, 2018 

publishing office Beranovych str., 130, Czech Republic – Prague, 2018. Р. 53-58. 

6. Берегова М.І. Особливості впровадження інклюзивної освіти у навчальних 

закладах України. International scientific and practical conference «Pedagogy in EU 

countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, December 21-22, 

2018. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», Р. 36-39. 

 

3. Список виконавців: 

Савінова Н. В., керівник НДР, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри спеціальної освіти; 

Кисличенко В. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 

освіти; 

Стельмах Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 

освіти; 

Середа І. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти; 

Білюк О. Г. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти; 

Карсканова С. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної 

освіти; 

Борулько Д. М., кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної освіти; 

Берегова М. І. кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної 

освіти; 

Іванова Т. М., викладач кафедри спеціальної освіти. 

 

4. Назва отриманої наукової продукції – рекомендації з формування 

технологічної компетентності спеціального педагога.  

Название полученной научной продукции – рекомендации по 

формированию технологической компетентности специальных педагогов. 

The name of the received scientific product - recommendations for the 

formation of technological competence of special educators. 

5. Вид продукції – методична документація. 

6. Опис наукової продукції – методичні рекомендації з формування 

технологічної компетентності спеціального педагога на основі запропонованих 

шляхів: зміни пріоритетів при визначенні професійно-компетентнісної  

парадигми підготовки майбутніх спеціальних педагогів до здійснення навчально-

корекційної та корекційно-виховної діяльності за нозологічним спрямуванням у 
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контексті її технологізації; визначення компетентностей, необхідних для 

реалізації навчально- корекційних та корекційно-виховних завдань в умовах 

інклюзії, активно-ігрового середовища тощо; відбору сучасних корекційно-

педагогічних технологій, які забезпечують якість професійної підготовки 

спеціального педагога та їх використання у практичній підготовці; розробки 

технології підготовки спеціальних педагогів до здійснення навчально-

корекційної та корекційно-виховної діяльності за нозологічним спрямуванням в 

умовах інклюзивного навчального закладу; розробки методичних рекомендацій з 

використання педагогічних технологій в корекційно-виховному процесі сучасних 

закладів освіти різного типу. 

7. Переваги  

Визначено сутність та особливості підготовки спеціального педагога в 

технологічному контексті. Обґрунтовано принципи професійно-компетентнісної  

парадигми підготовки майбутніх спеціальних педагогів до здійснення 

навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності за нозологічним 

спрямуванням у контексті її технологізації. 

Визначено особливості використання педагогічних технологій у навчально-

корекційному та корекційно-виховному процесі за нозологічним спрямуванням, 

а також шляхи формування технологічної компетентності спеціального 

педагога. Визначено компетентності, необхідні для реалізації навчально-

корекційних та корекційно-виховних завдань в умовах інклюзії, активно-

ігрового середовища тощо. 

Виявлено якісні показники та критерії рівнів технологічної компетентності 

спеціального педагога щодо застосування сучасних педагогічних технологій у 

навчально-корекційній та корекційно-виховній професійній діяльності за 

нозологічним спрямуванням. 

Здійснено відбір сучасних корекційно-педагогічних технологій, які 

забезпечують якість професійної підготовки спеціального педагога та їх 

використання у практичній підготовці. Розроблено методику та технології 

підготовки спеціальних педагогів до здійснення навчально-корекційної та 

корекційно-виховної діяльності за нозологічним спрямуванням в умовах 

інклюзивного навчального закладу. 

Розроблено методичні рекомендації з використання педагогічних 

технологій в корекційно-виховному процесі сучасних закладів освіти різного 

типу.  

8. Економічні переваги: впровадження розроблених рекомендацій щодо 

шляхів формування технологічної компетентності дозволить підвищити 

ефективність підготовки майбутніх спеціальних педагогів на етапі навчання в 

бакалавраті та магістратурі, а також у системі післядипломної освіти. 

9. Стадія завершеності НП – звіт про НДР.  

10. Упровадження науково-технічної продукції: 

Матеріали дослідження пройшли апробацію та були впроваджені в освітній 

процес: 

 Чорноморського національного університету імені Петра Могили (довідка 

№ 03/120 від 20.02.2017). 
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 Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 20 (довідка № 75 

від 23.03.2018). 

 Миколаївського НМЦ миколаївської міської ради (акт упровадження 

№115 від 06.12.2018). 

 Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 (акти 

впровадження впровадження № 66 від 06.04.2018, №№ 68,69 від 12.04.2018). 

 Миколаївська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступеня № 28 (довідка про 

впровадження № 96 від 28.03.2019). 

 Миколаївська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступеня № 39 (акт 

впровадження  №18/1 від 09.01.2019, довідка про впровадження № 342 від 

02.05.2019). 

 Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат (акт 

впровадження № 18 від 16.05.2018). 

 Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 

Одеської області (акт впровадження від 05.03.2018). 

 Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 303 (м. 

Кривий Ріг), акт про впровадження № 97 від 26.04.2018. 

 Дошкільний навчальний заклад № 85 м. Миколаєва (акти впровадження № 

17 від 15.01.2018, від 26.06.2018). 

 Новопетрівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

(Снігурівський район, Миколаївська область ), акт про впровадження №02-05/412 

від 22.11.2019 

 Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв) , акт про впровадження № 594 від 

06.12.2019 

 Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв) , акт про впровадження № 329 від 

04.12.2019 

 Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв) , акт про впровадження № 519 від 

06.12.2019 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 (м. Миколаїв) , акт про 

впровадження №522 від 28.11.2019 

11. Практична реалізація продукції – результати дослідження мають 

значення для створення цілісної системи та відповідних методичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності магістерської 

підготовки. Виділені показники, шляхи та засоби підготовки дають можливість 

цілеспрямовано і свідомо керувати цим процесом на етапі навчання у 

магістратурі, а також сприятимуть професійному самовдосконаленню 

майбутнього викладача.  

12.  Права інтелектуальної власності – отримані авторські свідоцтва: 

1. Савінова Н.В. Монографія «Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої 

діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення». Свідоцтво № 76690 

від 07.02.2018. 
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2. Савінова Н.В., Шипіна С.Ю. Розділ 1.1 монографії «Активно-ігрова 

логокорекція просодичної сторони мовлення дошкільників із тяжкими 

порушеннями мовленнєвої діяльності». Свідоцтво № 76890 від 16.02.2018. 

3. Савінова Н.В., Клочкова М.В. Розділ 2.1 монографії «Підготовка 

майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального 

закладу». Свідоцтво № 76891 від 16.02.2018. 

4. Савінова Н.В. Наукова стаття «Складові технологічного конструкту 

системи диференційованої логокорекції». Свідоцтво №84675 від 29.01.2019. 

5. Савінова Н.В. Наукова стаття «Логодіагностика готовності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення до здійснення базових словотворчих операцій». 

Свідоцтво №84676 від 29.01.2019. 

6. Середа І.В. Наукова стаття «Технологічний підхід у підготовці 

майбутнього педагога корекційної освіти». Свідоцтво № 76888 від 16.02.2018. 

7. Середа І.В. Розділ 2.1 колективної монографії «Сучасний стан формування 

технологічної культури майбутнього викладача з позицій технологічного 

підходу». Свідоцтво № 76889 від 16.02.2018.  

8. Середа І.В., Савінова Н.В., Борулько Д.М. Навчально-методичний 

посібник «Технології корекційно-виховного процесу». Свідоцтво № 84973 від 

29.01.2019. 

9. Середа І.В. Наукова стаття «Психолого-педагогічні основи корекційно-

виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті 

технологічного підходу». Свідоцтво № 84974 від 29.01.2019. 

10. Кисличенко В.А., Конопляста С. Ю. Монографія «Логопедичний супровід 

сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення». Свідоцтво № 77085 

від 23.02.2018. 

11. Кисличенко В.А. Рукопис статті «Питання логопедичного супроводу 

родини дитини із затримкою мовленнєвого розвитку. Свідоцтво № 85116 від 

31.01.2019. 

12. Карсканова С.В. Наукова стаття «Роль соціальних стереотипів у 

формуванні патріотично-налаштованої особистості». Свідоцтво № 77592 від 

16.02.2018. 

13. Карсканова С.В. Монографія «Психологічне благополуччя особистості 

фахівця». Свідоцтво № 76741 від 07.02.2018. 

 

13. Форми та умови передачі продукції – навчання науково-педагогічних 

працівників на курсах підвищення кваліфікації, під час проходження стажування; 

спільні НДР. 

14. Бажаний характер співробітництва з інвестором – створення стартапів. 

15. Інноваційні розробки створені при виконанні теми: 

Модель підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах 

розвивального активно-ігрового середовища. Автори: Савінова Н.В., Черних А.В. 

Модель формування культури міжособистісного спілкування молодших 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення. Автори: Савінова Н.В., Чебан М.О. 

Модель розвитку пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку. 

Автори: Савінова Н.В., Іваскевич Г.Ю. 
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Модель формування загальнолюдських цінностей у навчально-виховному 

процесі початкової школи  для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Автори: 

Савінова Н.В., Бурлак А.В. 

Модель формування культури поведінки молодших школярів з тяжкими 

порушеннями мовлення у позаурочній діяльності. Автори: Савінова 

Н.В.,Шибанова К.В. 

Модель формування гуманної соціально-активної особистості дитини з 

мовленнєвими порушеннями за спадщиною В.О.Сухомлинського. Автори: 

Стельмах Н.В., Осокіна О.М. 

Науково-методичні рекомендації з використання технологічного підходу у 

підготовці та практичній діяльності вчителя та викладача. Автор: Середа І.В. 

Методичні рекомендації з використання педагогічних технологій у 

корекційної-виховній роботі в умовах загальноосвітньої школи. Автор: Середа 

І.В. 

Модель формування знань про здоровий спосіб життя у молодших школярів 

в інклюзивному середовищі. Автори: Кисличенко В.А. Романенко А.І. 

Модель валеологічного виховання молодших школярів з тяжкими 

порушеннями мовлення засобами народних традицій. Автори: Борулько Д.М., 

Єгорова Т.А. 

Модель формування знань про здоровий спосіб життя у молодших школярів 

з тяжкими порушеннями мовлення у позаурочній діяльності за спадщиною 

В.О.Сухомлинського. Автори: Борулько Д.М., Рубльова Ю.О. 

Модель формування екологічної культури засобами ігрової діяльності у 

дошкільників із ТПМ. Автори: Стельмах Н.В., Ошлакова М.В. 

Методика корекції акцентуації характеру у підлітків  

Автор: Стельмах Н.В. 

16. Повний звіт за вимогами ДСТУ 3008-2015 – додається (в електронному 

вигляді) 


