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Позднякова Е.Л. Психологическое сотрудничество с родителями детей с ограничениями 

жизнедеятельности как компонент становления воспитательной системы образовательно-
реабилитационного заведения. 

В статье определено семью в качестве значимого компонента структуры воспитательной системы, 
которая выступает интегральным средством коррекции нарушений у детей с ограничениями жизнедеятельности. 
Подчеркнута важность и определена роль семейного воспитания в системе коррекционных услуг. В частности, 
автором рассмотрен феномен партнерства как ключевой в развитии эффективного сотрудничества учебного 
заведения и семьи. Вместе с тем, автором статьи исследованы специфические проблемы и трудности семей 
детей с ограничениями жизнедеятельности, решение которых является приоритетом сотрудничества родителей 
и педагогов. Отмечено, что для успешного формирования семейного компонента воспитательной системы 
необходимо наличие психологического комфорта в этой институции и скоординированного функционирования 
всех компонентов воспитательной системы, в частности специалистов, родителей, социального окружения детей 
с психофизическими нарушениями и специальной психолого-педагогической работы с ними. Автором отмечено, 
что воспитательная деятельность образовательно-реабилитационного заведения должна быть направлена на 
развитие у детей с ограничениями жизнедеятельности социальных, семейно-бытовых и коммуникативных 
компетенций. 

Ключевые слова: воспитательная система, коррекционный процесс, семья, родители детей с 
ограничениями жизнедеятельности. 

Pozdnyakova O.L. Psychological cooperation with the parents of children with disabilities as a 
component of the formation of the educational system of an educational and rehabilitation institution. 

The article is devoted to the role of family as an important component of educational system, which acts as an 
integrated mean in treatment for developmental disorders in children with special educational needs. It is noted that the 
educational power of family plays a defining role in the rehabilitation services system. The author also views the 
phenomenon of partnership as the key factor in the process of development of an effective cooperation between 
educational establishments and family. The article deals with the particular challenges and difficulties of families living 
with children with special health needs. The solution of these challenges and difficulties is the priority area of cooperation 
between parents and teachers. The conditions for effective functioning of family as a component of education are dwelt 
upon. These are: psychological comfort, coordinated actions of all actors in education (specialists, parents, teachers and 
social surroundings of children with disabilities) and special psychology and pedagogy work with this group of children. 
The author emphasizes that teaching process of educational and rehabilitation institution has to be aimed at the 
development of social and domestic competence and communicative skills. 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ АУТИЗМОМ 
 

Стаття присвячена вирішенню питань готовності майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми із 
аутизмом. Готовність корекційного педагога до професійної діяльності виявляється насамперед у його здатності 
до організації, виконання і регулювання педагогічної діяльності. Компонентами готовності до педагогічної 
діяльності є професійна самосвідомість, ставлення до діяльності, мотиви, знання про предмет та способи 
діяльності, навички і вміння практичного втілення цих способів, а також професійно значущі якості особистості. 

Проведене дослідження смисложиттєвих орієнтації та самоставлення серед студентів. У більшості 
майбутніх корекційних педагогів переважає високий рівень відкритості, самовпевненості, самокерівництва, 
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відображеного самоставлення, самоцінності, самоприйняття, наявності мети, процесуальності, результативності, 
локусу контролю та керованості життям. Професійна готовність корекційного педагога є синтезом властивостей і 
якостей його особистості, що дає можливість у межах здійснення своєї професійної діяльності. 

Ключові слова: аутичні діти, корекційні педагоги, корекційна робота, відкритість, самовпевненість, 
самокерівництво, самоставлення, самоцінність, самоприйняття, наявність мети, процесуальність, 
результативність. 

 

Професія корекційного педагога на сучасному етапі становлення та розвитку отримує широке 
коло розповсюдження та підтримується запитами суспільства. Теоретико-методологічний аналіз 
психолого-педагогічної літератури та досліджень дав змогу стверджувати, що готовність корекційних 
педагогів до ефективної професійної діяльності забезпечується не повною мірою.  

У вітчизняній і зарубіжній педагогіці накопичений великий досвід у дослідженні проблем 
формування професійної готовності педагога. Велика кількість наукових праць присвячених аналізу 
професійної освіти, зокрема, проблемі розвитку особистості педагога (С. Сластьонін), готовності 
педагога до корекційно-педагогічної діяльності (І. Бех, В. Бондар, Г. Бондаренко, Т. Ілляшенко, 
О.Хохліна та ін.), формування професійно-педагогічних здібностей (М. Дьяченко, А. Маркова). 

Метою статті є висвітлити готовність майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми із 
аутизмом. 

Готовність – інтегральне утворення особистості, що полягає у вибірковій спрямованості на певну 
діяльність, виникає на основі позитивного ставлення і скеровується відповідними потребами і мотивами. 
Про сформовану готовність можна говорити лише за умови розвиненості у суб’єкта емоційного 
ставлення, вміння адаптувати свою поведінку відповідно до ситуації, вміння будувати процес 
спілкування, сформованості мовлення, уявлення, спостережливості, комунікативних умінь і широкого 
набору професійно значущих властивостей: емоційної стабільності, самоконтролю [4, с. 135].  

Готовність визначається як цілісна інтегрована якість особистості, що характеризує її емоційно-
когнітивну та вольову вибіркову прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність певної 
спрямованості. Готовність виникає внаслідок досвіду людини, який грунтується на формуванні 
позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів і потреб у неї, об’єктивації її предмета і 
способів взаємодії з ним. Емоційні, вольові та інтелектуальні характеристики поведінки особистості є 
конкретним вираженням готовності на рівні явища. 

Психологічна готовність – це комплекс знань, умінь та навичок, мотивів, особистісних якостей, 
що забезпечують ефективність виконання процесу діяльності. Вона включає в себе, з одного боку, 
професійні знання, уміння і навички, з іншого – риси особистості: переконання,  педагогічні здібності, 
інтереси, професійна пам'ять, мислення, увага, педагогічна спрямованість думки, працездатність, 
емоційність, моральний потенціал особистості, що забезпечать успішне виконання професійних 
функцій. Ядро готовності становлять психічні процеси і властивості. Вона є фундаментом якостей і 
особливості. Якості і психологічні властивості особистості, психічні особливості і моральні якості, що є 
основою установки педагога на усвідомлення професійної позиції, оптимальних способів діяльності, 
співвіднесення своїх здібностей з можливостями – характеристики психологічної готовності [3, с. 38]. 
Суттю психологічної готовності є моральні якості та психологічні можливості. Зміст психологічної 
готовності складають інтегральні характеристики особистості, що включають в себе інтелектуальні, 
емоційні і вольові властивості, професійно-моральні переконання, потреби, звички, знання, вміння і 
навички, педагогічні здібності. Особистісна готовність розглядається як наявність мотивів діяльності, 
пізнавальне ставлення до зовнішнього світу, сформованість комунікативних засобів та навичок, 
бажання спілкуватися, достатній рівень емоційного і вольового розвитку психіки.  

Готовність корекційного педагога до професійної діяльності виявляється насамперед у його 
здатності до організації, виконання і регулювання педагогічної діяльності. Крім того, готовність до 
діяльності зумовлюється багатьма факторами, найважливішим з яких є наявність особистісних 
властивостей, покликання, що є сукупністю знань та вмінь, емоцій і волі, схильностей та інтересів, які 
безпосередньо включені в навчально-педагогічний процес, і виражаються через вплив на особистість 
учня з метою формування характерологічних властивостей та важливих вмінь і навичок. 

Структуру психологічної готовності до професійної діяльності, за М. Л. Дяченко, Л. О. 
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Кандибовичем, складають  такі компоненти: 
• позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності, професії; 
• професійні риси характеру, адекватні до вимог діяльності; 
• необхідні знання, уміння, навички; 
• стійкі професійно важливі особливості сприймання, уваги, мислення, емоційних та вольових 

процесів; 
• наявність під час діяльності сприятливих для її виконання психічних станів зацікавленості, 

зосередженості, доброго психічного самопочуття [2, с. 88]. 
 Досліджуючи готовність до педагогічної діяльності, В.О. Сластьонін визначав цей феномен як 

стійку характеристику особистості та її властивість. Готовність виступає сукупністю таких якостей 
особистості: здатності до ідентифікації себе з іншими; перцептивних здібностей; багатства внутрішньої 
енергії людини, волі, ініціативності, винахідливості. Психологічний стан, який відображає динамізм 
особистості. До складу готовності також входять емоційна стійкість, що забезпечує витримку; 
професійно-педагогічне мислення, що дозволяє бачити причинно-наслідкові зв’язки педагогічного 
процесу, аналізувати свою діяльність, передбачати результати роботи [4, с. 95]. 

Компонентами готовності до педагогічної діяльності є професійна самосвідомість, ставлення до 
діяльності, мотиви, знання про предмет та способи діяльності, навички і вміння практичного втілення 
цих способів, а також професійно значущі якості особистості. 

  Вищою формою розвитку професійної спрямованості, на думку, К. К. Платонова є 
покликання, яке  окрім стійких мотивів діяльності включає в себе також особливості інших підструктур 
особистості – знання та вміння із підструктури досвіду, емоції і волю із підструктури психічних процесів, 
а також схильності і інтереси, закріплені в характері [6, с. 143]. Готовність корекційного педагога до 
виховання дітей з аутизмом обумовлена покликанням. 

Враховуючи особливості динаміки професійної самосвідомості протягом професійного 
навчання, І.А. Донченко умовно визначила три етапи розвитку професійної самосвідомості: 
мотиваційно-когнітивний; операційний та особистісно-рефлексійний.  

Перший етап – мотиваційно-когнітивний –  спрямований на забезпечення принципу мотивації 
фахової підготовки, який передбачає цілеспрямоване формування у майбутніх фахівців не лише 
мотивації професійної діяльності, але й мотивації професійного саморозвитку, мотивації становлення та 
розвитку професійної самосвідомості. Це взаємопов’язано з усвідомленням студентами сутності 
професійної самосвідомості, усіх її складових, тобто формування відповідних знань про професійну 
самосвідомість, як інтегративну властивість суб’єкта професійної діяльності, структуру професійної 
самосвідомості, зміст та особливості професійної рефлексії. 

Другий етап – операційний – спрямований на розвиток професійних вмінь, що забезпечують 
функціонування професійної самосвідомості фахівця. На цьому етапі формуються вміння аналізувати 
власну професійну Я-концепцію, вміння здійснювати професійну самоорганізацію, володіння техніками 
самопізнання, саморозвитку, самовираження у професійному середовищі. 

Третій етап – особистісно-рефлексивний – забезпечує формування професійної Я-концепції 
фахівця як суб’єкта професійної діяльності, професійної рефлективності майбутнього фахівця, що 
полягає у вмінні здійснювати самоаналіз професійної діяльності фахівця [1, c. 86]. Важливу роль для 
формування професійної самосвідомості у майбутніх фахівців відіграють сенситивні періоди, першим з 
яких є час навчання у вищому навчальному закладі. У цей час майбутні корекційні педагоги здобувають 
знання та вміння, що необхідні у професійній діяльності. 

З метою виявлення наявних тих чи інших компонентів структури психолого-педагогічної 
готовності корекційних педагогів до роботи з дітьми із аутизмом науковцями було вивчено думку 
майбутніх корекційних педагогів (всього опитаних 80 студентів). Вони повинні були зазначити ті 
професійні та особистісні якості, які є необхідними та до певної міри достатніми для успішного втілення 
навчання дітей з аутизмом. Результати засвідчують, що опитувані в переважній більшості зазначають 
те, що стосується поглиблення або набуття знань з методики роботи з дітьми із аутизмом (32,4%); 
знання особливостей їх розвитку (22%) та поруч з тим зазначаються і особистісні характеристики: 
терпіння, витримка (31,4%), вміння знайти індивідуальний підхід до дитини (22,8%). Гнучкість у виборі 
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таких методів та форм роботи, які найбільше відповідають конкретній дитині; вміння співпрацювати з 
іншими фахівцями та використання їх порад – (17,4%); доброта, вміння зрозуміти дитину – (14,3%); сила 
волі, професійність, чуйність, вміння знаходити вихід зі складних ситуацій – (8,6%); досвід роботи, 
вміння спілкуватися з дітьми та батьками – (5,7%); делікатність, щирість, міцне здоров’я – (2,9%); 
оптимізм, врівноваженість, професійна компетентність та володіння інноваційними технологіями – 
(1,5%). Отже, результати засвідчили, що мотиваційна готовність майбутніх корекційних педагогів та 
рефлексія власного досвіду буде сприяти підвищенню їх компетентності. Це свідчить про необхідність 
спеціальної підготовки майбутніх корекційних педагогів з метою формування в них високого рівня 
професійної готовності. Аналіз літературних джерел і власні наукові дослідження дали можливість 
визначити такі компоненти професійно-особистісної підготовки майбутнього корнекційного педагога до 
роботи з аутичними дітьми:  

1. особистісний – рефлексивна установка, мотиваційна спрямованість свідомості, волі і відчуттів 
педагога на інклюзивну освіту дітей; 

 2. мотиваційний – сукупність стійких мотивів до роботи в умовах інклюзивної освіти, 
спрямованість на визнання кожної дитини суб’єктом навчально-вихованої діяльності;  

3. креативний – творча активність і особистісні якості колекційного педагога, які дозволяють 
створювати нові матеріальні і духовні цінності, а також розвивати творчий потенціал дітей з аутизмом, 
враховуючи їхні можливості;  

4. діяльнісний – система професійно-педагогічних знань про проблему [4, c. 156].  
Основними умовами становлення професійно-особистісної підготовки корекційного педагога до 

роботи з дітьми із аутизмом є: рефлексія педагога та внутрішня мотивація до професійної діяльності; 
орієнтація на особистісну індивідуальність кожного учня, забезпечення диференційного та 
індивідуального підходу; інформаційне забезпечення підготовки корекційного педагога у вузі, 
застосування комунікаційних технологій, інтернет-ресурсів, включення студентів в науково-дослідну 
роботу через залучення до проектної діяльності; використання проблемних, інтерактивних, дискусійних, 
інноваційних методів.  

Важливим аспектом у процесі підготовки педагогів до роботи з дітьми із аутизмом є формування 
у них професійно-ціннісних орієнтацій, професійно-особистісних якостей, умінь та компетенцій. 
Професійно-ціннісні орієнтації педагога, який працює з дітьми із аутизмом – це спрямованість на 
розвиток особистості в цілому, а не тільки на отримання освітнього результату; усвідомлення своєї 
відповідальності за дітей. До професійно-особистісних якостей корекційного педагога належить: 
емпатія, толерантність, високий рівень самоконтролю. Професійно-особистісними уміннями педагога є: 
креативність, творчий підхід до вирішення проблем; уміння дотримуватися конфіденційності службової 
інформації та особистісних таємниць вихованця. 

Види професійної діяльності і професійні компетенції: дидактична (здатність враховувати в 
навчально-виховному процесі психологічні, вікові, індивідуальні особливості вихованців); виховна 
(готовність використовувати адекватні віковим, компенсаторним і психологічним можливостям способи, 
прийоми виховання); комунікативна (запобігання і вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між 
вихованцями, встановлення позитивного контакту з батьками); методична (готовність до планування, 
реалізації і діагностики навчального процесу і фахового коректування результатів навчання) [5, с. 348]. 
Щоб навчання відбувалося успішно, корекційний педагог повинен оволодіти спеціальними знаннями і 
навичками: ознайомитися з анамнезом, мати уявлення про основні види порушень психофізичного 
розвитку дитини; вивчати стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини; навчатися 
спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час занять; навчитися адаптувати навчальні плани, 
методики, наочний матеріал та середовище до спеціальних потреб дітей; формувати у дітей досвід 
адаптації до середовища. 

Отримані знання і вміння надають можливість майбутнім корекційним педагогам забезпечувати 
моніторинг психофізичного і соціального розвитку дітей із аутизмом, враховувати особливості кожної 
дитини при складанні індивідуальної програми навчання і виховання з метою корекції процесів розвитку 
і соціалізації, ефективно організовувати взаємодію з сім’ями, які виховують дітей з аутизмом. 

Таким чином, одним із пріоритетних завдань сучасної вищої педагогічної освіти є формування 
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особистості корекційного педагога, спроможного системно і систематично здійснювати корекцію 
навчання й виховання дітей з аутизмом. Ефективне навчання дітей з аутизмом можливе лише за умови 
спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Метою такої підготовки є оволодіння 
корекційними педагогами основними методиками, засобами та прийомами навчання, які 
використовуються в  освітньому середовищі.  

У психологічному дослідженні брали участь 80 студентів третього курсу спеціальності – 
корекційна педагогіка. Були використані тест-опитувальник самоставлення  (В.В. Столін, С.Р. 
Пантелієв), тест смисложиттєві орієнтації О.М. Лентьєва.  Згідно із результатами  тесту-
опитувальника самоставлення  В.В. Століна, С.Р. Пантелієва встановлено, що у 44,3% студентів 
переважає високий рівень відкритості, у 36,5% середній, а в 19,2% низький. Більшість майбутніх 
корекційних педагогів прагнуть до комунікативних стосунків з іншими. Виявлено, що у 41,3% студентів 
переважає високий рівень самовпевненості, у 32,4% середній, а в 26,3% низький. Це свідчить про те, 
що у більшості студентів переважає високий рівень самовпевненості. У 44,2% студентів переважає 
високий рівень самокерівництва, у 34,1% середній, а в 21,7% низький рівень прояву цієї ознаки. Це 
свідчить про те, що студенти послідовні у досягненні своїх цілей. Також у 40,1% студентів переважає 
високий рівень відображеного самоставлення, у 34,5% середній, а в 25,4% низький.  Більшість студентів 
важають, що вони у інших людей викликають симпатію, повагу, схавлення та розуміння. У 42,4% 
студентів переважає високий рівень самоцінності, у 30,3% середній, а в 27,3% низький. Більшість 
студентів корекційних педагогів відображають зацікавленість у власному «Я», любов до себе, відчуття 
цінності власної особистості та одночасно передбачувану цінність свого «Я» для інших. Також у 39,8% 
студентів переважає високий рівень самоприйняття, у 35,3% середній, а в 24,9% низький рівень прояву 
цієї ознаки. Більшість студентів схвалюють свої плани та бажання емоційно, безумовно приймають себе 
такими, якими вони є. У 34,2% студентів переважає високий рівень самоприв’язаності, у 47,3% середній, 
а в 18,5% низький. Більшість студентів прагнуть щось у собі змінити у відповідності із ідеальними 
уявленнями про себе. Виявлено, що у 30,2% студентів переважає високий рівень конфліктності, у 31,4% 
середній, а в 38,4% низький рівень прояву цієї ознаки. У більшості студентів переважає низький рівень 
конфліктності, що свідчить про підвищену рефлексію, глибоке проникнення у себе, усвідомлення своїх 
труднощів, адекватний образ «Я». У 32,3% студентів переважає високий рівень самозвинувачення, у 
33,1% середній, а в 34,6% низький рівень прояву цієї ознаки. Це свідчить про прийняття себе 
особистістю. Див. Рис. 2. 

Студенти

0 20 40 60

Відкритість

Самовпевненість

Самокерівництво

Відображене

самоставлення 

Самоцінність

Самоприйняття

Самоприв'язаність

Конфліктність

Самозвинувачення

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

 
Рис. 1. Результати тесту-опитувальника самоставлення  В.В. Століна, С.Р. Пантелієва 

Згідно із результатами тесту смисложиттєві орієнтації О.М. Лентьєва. встановлено, що у 44,3% 
студентів переважає високий рівень наявності мети, 35,2% середній, а в 20,5% низький. Це свідчить про 
те, що більшість майбутніх корекційних педагогів мають визначені цілі у житті. Також у 42,1% студентів 
переважає високий рівень процесуальності, у 33,6% середній, а в 25,2% низький. Корекційні педагоги 
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спрямовані на емоційно насичений процес діяльності. У 44,2% студентів переважає високий рівень 
результативності, у 31,4% середній, а в 24,4% низький. Більшість майбутніх корекційних педагогів 
спрямовані на результат діяльності. У 46,1% студентів переважає високий рівень локусу контролю, у 
33,4% середній, а в 20,5% низький. Корекційні педагоги прагнуть самостійно вирішувати події свого 
життя. Також у 45,6% переважає високий рівень керованості життям, у 34,1% середній, а в 20,3% 
низький. Майбутні корекційні педагоги прагнуть контролювати події свого життя. Див. Рис. 2. 
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Рис. 2. Результати за тестом смисложиттєвих орієнтацій О.М. Лентьєва 

   
Можна зробити висновок про те, що у більшості майбутніх корекційних педагогів переважає 

високий рівень відкритості, самовпевненості, самокерівництва, відображеного самоставлення, 
самоцінності, самоприйняття, наявності мети, процесуальності, результативності, локусу контролю та 
керованості життям. 

Готовність корекційного педагога до професійної діяльності виявляється насамперед у його 
здатності до організації, виконання і регулювання педагогічної діяльності. Крім того, готовність до 
діяльності зумовлюється багатьма факторами, найважливішим з яких є наявність особистісних 
властивостей, покликання, що є сукупністю знань та вмінь, емоцій і волі, схильностей та інтересів, які 
безпосередньо включені в навчально-педагогічний процес, і виражаються через вплив на особистість 
учня з метою формування характерологічних властивостей та важливих вмінь і навичок. Професійна 
готовність корекційного педагога є синтезом властивостей і якостей його особистості, що дає 
можливість у межах здійснення своєї професійної діяльності протягом тривалого часу виконувати її 
впевнено, самостійно, без емоційного напруження в різних, часто в непередбачуваних умовах, з 
мінімальними помилками. 
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Сайко Х.Я. Готовность будущих корекцийнних педагогов к работе с детьми с аутизмом 
Статья посвящена решению вопросов готовности будущих коррекционных педагогов к работе с детьми с 

аутизмом. Готовность коррекционного педагога к профессиональной деятельности проявляется прежде всего в 
его способности к организации, выполнения и регулирования педагогической деятельности. Компонентами 
готовности к педагогической деятельности является профессиональное самосознание, отношение к 
деятельности, мотивы, знания о предмете и способы деятельности, навыки и умения практического воплощения 
этих способов, а также профессионально значимые качества личности. 

Проведенное исследование смысложизненных ориентации и самоотношения среди студентов. В 
большинстве будущих коррекционных педагогов преобладает высокий уровень открытости, уверенности в себе, 
самокеривництва, отраженного самоотношения, самоценности, самопринятия, наличия цели, процессуальности, 
результативности, локуса контроля и управляемости жизнью. Профессиональная готовность коррекционного 
педагога является синтезом свойств и качеств его личности, дает возможность в рамках осуществления своей 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: аутичные дети, коррекционные педагоги, коррекционная работа, открытость, 
самоуверенность, самокеривництво, самоотношение, самоценность, самопринятие, наличие цели, 
процессуальность, результативность. 

 
Saiko Kh. Readiness of future correctional teachers to work with children with autism 
The article is devoted to solving the issues of the readiness of future correctional teachers to work with children 

with autism. The readiness of the correctional teacher to professional activity is manifested primarily in his ability to 
organize, execute and regulate pedagogical activity. The components of readiness for pedagogical activity are 
professional self-consciousness, attitude to activity, motives, knowledge about the subject and methods of activity, skills 
and abilities of practical implementation of these methods, as well as professionally significant personal qualities. 

A study was conducted on the orientation and self-assessment of students among students. In the majority of 
future correctional teachers, a high level of openness, self-control, self-leadership, self-image, self-acceptance, 
objective, procedural, performance, locus of control, and controllability of life prevails. The professional readiness of the 
correctional teacher is a synthesis of the properties and qualities of his personality, which makes it possible, within the 
framework of his professional activities. 

Key words: autistic children, correctional teachers, correctional work, openness, self-confidence, self-direction, 
self-acceptance, self-value, self-acceptance, purpose, procedurality, effectiveness. 
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