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Анотація 

Статтю присвячено актуальній проблемі дошкільної спеціальної (корекційної) 

освіти – забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами в системі сучасного довкілля. У статті аналізуються  питання підвищення 

професійної компетентності вихователів спеціальних груп дошкільних навчальних 

закладів у процесі моделювання ситуацій превентивної спрямованості, розглядаються 

основні підходи до проблеми моделювання педагогічних ситуацій, подані результати 

дослідження ефективності запропонованого даного методу. 

 

Annotation 

The article is devoted to an actual problem of preschool special (correctional) education - 

the providing of qualitative educational services to the children who have special needs in the 

system of the modern environment.  This article analyzes the issue of improving the 

professional competence of the teachers who work in special groups of preschool educational 

institution in the process of modeling situations. The main approaches to modeling teaching 

situations have been examined, the results of the investigation of efficacy of the method have 

been presented.  
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Вступ 

За останні  роки зросла кількість дітей з особливими освітніми потребами в різних 

регіонах країни. Відповідно збільшилася кількість груп спеціального призначення у 

дошкільних навчальних закладах. Зважаючи на це, в Україні виникла гостра потреба в 

реформуванні державної політики в галузі освіти, спеціальної (корекційної) освіти 

зокрема, та у кваліфікованих вихователях, які здатні працювати з такою категорією 

дітей. Реформування системи освіти України зумовлює необхідність її наближення до 

рівнів світових освітніх стандартів. Як зазначає Г. Москалик, підвищення якості освіти 

та її адаптація до нових вимог сучасного глобалізаційного світу є одним із 

найактуальніших питань сучасності. Вирішення цього питання пов’язане з 

модернізацією змісту освіти, оптимізацією засобів та технологій організації освітнього 

процесу, переосмисленням мети та результату освіти [9, с. 223]. 
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Розгортання інноваційних процесів у суспільстві пов’язано з формуванням фахівців 

нового типу, тому в системі методичної роботи необхідно переходити до нових методів 

і засобів  підвищення професійної компетентності вихователів, що працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Фахівець у цій галузі повинен мати досить глибокий 

рівень знань з корекційної педагогіки та психології, реалізуючи вимоги щодо 

гуманізації спеціальної освіти, її соціальної орієнтації і створюючи умови для адаптації 

й інтеграції вихованця з особливими освітніми потребами в суспільство.  

У вищих навчальних закладах готують вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, 

вихователів  дошкільних закладів з додатковою кваліфікацією (на вибір студента) 

«вихователь логопедичних груп», науковцями ведеться розробка корекційних програм 

для роботи з даною категорією дітей. Слід зазначити, що на сьогоднішній день 

спеціальні групи дошкільних навчальних закладів відвідують діти з різними  

порушеннями психофізичного розвитку. Отже, існує необхідність підвищення 

професійної компетентності саме вихователів спеціальних груп дошкільних навчальних 

закладів, серед яких більшість спеціалістів не має корекційної освіти і базуються у 

своїй роботі на знаннях дошкільної педагогіки  та психології щодо роботи з дітьми з 

нормальним рівнем психофізичного розвитку. 

Система методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності 

вихователів дошкільних навчальних закладів, що склалась, не здатна швидко реагувати 

на сучасні вимоги до освіти дітей з особливими освітніми потребами. Першочергові 

завдання розбудови системи корекційної освіти зумовлюють необхідність розв’язання 

педагогічних і практичних проблем, пов’язаних саме з професійно-педагогічною та 

корекційно-реабілітаційною роботою вихователів спеціальних груп дошкільних 

навчальних закладів (ДНЗ).  

Таким чином, вимоги до підвищення професійної компетентності вихователів 

спеціальних дошкільних груп потребують впровадження в процес методичної роботи 

компетентнісного підходу, який передбачає впровадження нових принципів, методів, 

технологій та форм організації методичної роботи. Одним із дійових засобів можуть 

стати інтерактивні технології навчання, під час застосування яких здійснюється 

різноманітний вплив на особистість. 

 

1. Теоретичні основи підвищення професійної компетентності вихователів 

спеціальних груп дошкільних навчальних закладів 

 

1.1. Сутнісна характеристика професійної компетентності вихователів та 

проблема підвищення професійної компетентності вихователів спеціальних груп 

дошкільних навчальних закладів у психологічній та педагогічній літературі 

 

Важливого значення набуває проблема розширення пошукової роботи із 

комплексної реабілітації дітей, визначення нових граней забезпечення фізичного, 

психічного, духовного здоров’я вихованців з особливими освітніми потребами, 

формування у них життєвої компетентності, здатності вирішувати найпростіші та 

складні питання у різних сферах життєдіяльності, а тому вимагає підвищення 

кваліфікації саме вихователів дошкільних закладів, що працюють з дітьми з  

обмеженими психофізичними можливостями. 

На сучасному етапі розвитку корекційної освіти в Україні та інших країнах світу 

зростає роль досліджень, спрямованих на пошук ефективних шляхів організації і 

проведення навчально-виховної та корекційно-реабілітаційної  роботи з дітьми, які 

мають особливості психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі (В. Бондар, 

Е. Данілявічутє, В. Засенко, А. Колупаєва, С. Литовченко, С. Миронова, Ю. Найда, 
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Т. Сак, Н. Софій, В. Синьов, Є. Синьова, С. Федоренко, В. Тищенко та ін.). Протягом 

останніх років з’явилась низка досліджень з проблеми підготовки майбутніх педагогів 

до роботи з дітьми з особливими потребами в загальноосвітньому просторі 

(О. Василенко, І.  Демченко, О. Завальнюк, А. Колупаєва, О. Мартинчук, Л. Савчук, 

О. Таранченко та ін.).  Проблемі формування професійної компетентності фахівця 

присвятили свої дослідження українські та зарубіжні дослідники  (І. Бех, О.  Гаврилова, 

С. Миронова, М. Матвеєва, Г. Москалик, Н. Гавриш, О. Дубасенюк,  К. Крутій, 

І. Романюк, Н. Баловсяк, І. Зимня, І. Зязюн, О. Овчарук, Дж. Равен, 3. Семиченхо, 

С. Сисоєва, В. Сластьонін, А. Хуторський, І. Хафізулліна І. Єрмаков, І. Ящук та ін.). 

Різні аспекти професійної компетентності досліджують С. Вітвицька, О. Вознюк, 

А. Дубасенюк, М. Левківський та ін. 

      Поділяємо позиції вченого Г. Москалика, що  «сьогодні, насамперед, мета 

освіти стала співвідноситися з формуванням компетентностей та опануванням 

компетенцій. У зв’язку з  цим, відбувається різка переорієнтація оцінки результатів 

освіти, виникає потреба організовувати освітній процес на основі компетентнісного 

підходу. Компетентнісний підхід не тільки не знижує роль знань у системі освітнього 

процесу, а оптимізує (упорядковує) його» [ 9; с.224].  

У психолого-педагогічній літературі розглядаються підходи до розуміння термінів 

«компетентність» і «компетенція». Серед учених - педагогів, психологів, лінгвістів 

(А. Андрєєв, В. Безруков, Ю. Варданян, Е. Зеєр, Д. Клелланд,  В. Краєвський, 

Л. Мітіна, О. Овчарук, Д.Рамен, О. Савченко, Г. Селевко, А. Хуторський, М. Чошанов, 

В. Шепель) немає єдиного визначення та розуміння цих понять.  

Проведений аналіз використання понять «компетентність» та «компетенція» 

за кордоном показує, що у США значної уваги набуває модель «компетентного 

робітника», яку становлять самостійність, дисциплінованість, комунікативність, 

потреба в саморозвитку. Британський підхід до структури компетентності є 

відображенням системи освіти Великобританії, у межах якої, успішно закінчивши один 

зі ступенів освіти, випускник автоматично набуває відповідного рівня сформованості 

компетентності. 

Експерти країн Європейського Союзу (J. Specters, M. Teja) поняття 

«компетентність» розглядають як здатність ефективно і творчо застосовувати знання та 

вміння в міжособистісних стосунках. Поняття компетентності відповідно до 

Міжнародного департаменту стандартів для навчання та освіти містить в собі знання, 

вміння, навички й ставлення, що дають змогу особистості ефективно діяти або 

виконувати функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі 

або певній діяльності. 

Компетентність як специфічну здатність, необхідну для ефективного виконання 

конкретної дії в конкретній предметній галузі, яка включає вузькоспеціальні знання, 

особливого роду предметні навички, способи мислення, а також розуміння 

відповідальності за свої дії у своїх працях визначав британський психолог  Дж. Равен. 

Бути компетентним – значить мати набір специфічних компетентностей різного рівня 

[14, с. 46]. Дж. Равен в структурі компетентності виділяє чотири компоненти: 

когнітивний, афективний, вольовий, навички і досвід. 

Компетентність у дослідженнях Ю. Татур є якістю, характеристикою особистості, 

що надає їй право вирішувати, висловлювати судження в певній галузі. Основою цієї 

якості є знання, досвід соціально-професійної діяльності людини. Тим самим автор 

підкреслює збиральний, інтегративний характер поняття «компетентність» [17, с.20-

22]. На думку В. Огарьова [10, с. 10], «компетентність» – це оцінна категорія, оскільки 

характеризує особистість як суб’єкта спеціалізованої діяльності, де розвиток здібностей 

дає можливість ефективно виконувати кваліфіковану роботу, обирати відповідальні 
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рішення у проблемних ситуаціях, планувати й удосконалювати дії, що призводять до 

раціонального й успішного досягнення запланованої мети. Отже, вчені тлумачить 

компетентність у цілому як стійку здатність до діяльності зі знанням справи. 

Поряд із поняттям «компетентність» в науковій літературі часто використовується 

поняття «професійна компетентність», яке визначається дослідниками як: психічний 

стан, що дозволяє діяти самостійно і відповідально, володіння людиною здатністю і 

умінням виконувати певні трудові функції [8, с. 65-67]. Деякі вчені (Є. Андрушівська, 

М. Кабардов, С. Сисоєва) під професійною компетентністю розуміють  певну систему, 

що інтегрує знання, вміння, навички, професійно значущі якості особистості педагога, 

яка забезпечує виконання професійних функцій.  

Проблеми структури і змісту психолого-педагогічної та фахової підготовки 

педагогічних кадрів дошкільного профілю розглядали Л. Артемова, А. Алексєєва, 

Г. Бєлєнька, О. Богініч, Ю.Косенко, М. Машовець та інші [2, с. 84-86]. Науковці 

зазначають, що професійна компетентність – це професійна підготовленість і здатність 

суб'єкта праці до виконання завдань і обов'язків повсякденної діяльності. Вона 

обумовлена когнітивним та діяльнісним компонентами підготовки фахівця, виступає 

мірою і основним критерієм визначення його відповідності вимогам праці. Основними 

складовими професійної педагогічної компетентності є: 1) система психологічних, 

загальнодидактичних та спеціальних фахових знань; 2) система фахових умінь; 

3) професійні здібності та професійно значущі риси особистості.  

Ефективність здійснення процесу підвищення професійної компетентності 

вихователів, що працюють з дітьми з особливими потребами, у процесі методичної 

роботи з  педагогами залежить від доцільно дібраного і чітко окресленого змісту 

діяльності й ефективних методів і прийомів роботи. Рівні компетентності можуть 

характеризуватися ступенем позитивного впливу особистості на довколишню 

дійсність. Чим вищий рівень професійної компетентності педагога, тим більш суттєвий 

вплив здійснює він на довколишню дійсність безпосереднім і опосередкованим 

впливом (через вихованців, їхніх батьків, оточуючих). Це пов’язано як зі збільшенням 

знань, досвіду, розширенням функцій професійної діяльності, так і зі збільшенням 

повноважень особистості [4, с. 27]. Професійна компетентність вихователя, як зазначає 

Г. Бєлєнька, складається з трьох основних компонентів: теоретичних знань, практичних 

умінь з їх застосування та професійно-значущих якостей, що дають особистості 

можливість вільно, впевнено і толерантно діяти залежно від наявної необхідності та 

потреб оточуючого життя. Стабільний і безперервний розвиток усіх трьох складових на 

основі позитивних світоглядних позицій педагога і становить компетентність фахівця. 

Знання та уміння мають формуватися в контексті набуття особистістю емпіричного і 

професійного педагогічного досвіду [4, с. 30]. Слід підкреслити, що вимоги до 

підвищення професійної компетентності вихователів, що працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, потребують впровадження в процес методичної 

роботи компетентнісного підходу, який передбачає впровадження нових принципів, 

методів, технологій та форм організації методичної роботи. 

Отже, професійну компетентність ми розглядаємо як сукупність знань з професійно 

орієнтованих дисциплін (педагогіка, психологія, методики) та вмінь їх практично 

використовувати у професійній діяльності. У сучасних умовах відкритого доступу до 

будь-якої інформації професійність знань педагога визначається не тільки змістом цих 

знань, а й здатністю передавати їх таким способом, який сприяє взаємодії, 

обговоренню, діалогу, аргументації [13, с. 570].  
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1.2. Можливості інтерактивних технологій щодо підвищення професійної 

компетентністі вихователів спеціальних груп дошкільних навчальних закладів 

 

Пошук досконалих форм оновлення традиційних методичних заходів привів до 

широкої апробації інтерактивних технологій. Вони допомагають досягти головної мети 

методичної роботи з фахівцями, яка полягає у підвищення професійної компетентності 

вихователів, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, з урахуванням 

їхньої підготовленості (молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної роботи,  не з 

фаховою освітою тощо). Формування педагога нового типу можливе лише за умови 

компетентного методичного супроводу та отримання вихователем спеціальної групи 

практичних навичок розв’язання проблемних ситуацій  під час роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, з їх батьками або особами, що їх замінюють. Саме 

тому слід планувати та проводити методичні заходи зі змістовною складовою, 

максимально наближеною до реальної професійної діяльності, адже підвищення 

професійної компетентності педагога визначається не лише глибокими знаннями, а й 

удосконаленням його професійних умінь і навичок у практичних діях. Вважаємо, що 

підвищення професійної компетентності вихователів спеціальних груп ДНЗ повинно 

здійснюватись за допомогою новітніх технологій навчання. Одним з 

найперспективніших шляхів  підвищення професійної компетентності вихователів, що 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, є впровадження  у методичну 

роботу з кадрами активних форм та методів роботи. Використання інтерактивних 

технологій передбачає не просте удосконалення активних форм та методів роботи, а 

становить концептуально новий тип праці. 

Питання застосування нетрадиційних методів у роботі досліджувались як 

зарубіжними (В. Донхем Л. Рейнольд та ін.), так і вітчизняними (І. Гладкіх, В. Гордін, 

О. Коротєєва, Е. Міхайлова, Л. Струцька та ін.) вченими. 

Сутнісні характеристики інтерактивних технологій навчання розглядали такі 

науковці, як С. Азаріашвілі, Д. Кавтарадзе, М. Каурцев, М. Петренко, І. Пешня, 

В. Платов, Р. Рафікова, Г. Харханова та ін., теоретико-методичні засади використання 

інтерактивних технологій в освітньому процесі вищих навчальних закладів – 

А.Вербицький, Є.Коротаєва, О. Любченко, Т.Паніна, М. Перець, Н. Побірченко, 

С. Сисоєва, А. Токарєва та ін. Впровадження інтерактивних технологій навчання 

висвітлювали О. Завальнюк, Е. Федорчук, Т. Дуткевич, О. Глотов та ін., проблемі 

застосування цих технологій з педагогами присвячені праці О. Пометун, Л. Пироженко, 

Г. Коберник, А. Мартинець та ін.). 

Слово «інтерактивний» (від англ. іnteract: inter – взаємний, act – діяти) походить з 

англійської і перекладається як «здатний до взаємодії, діалогу» [7, с. 65].  А. Адамова 

інтерактивність розглядає як безпосередній діалог, пов’язаний з високим рівнем 

розвитку техніки. Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування. Форми 

навчання при цьому видозмінюються з трансляційних (передавальних) на діалогові, 

тобто засновані на взаєморозумінні й взаємодії [1, с. 9]. Що стосується поняття 

«інтерактивні технології», то О. Пометун розглядає їх як окрему групу технологій і 

протиставляє активним технологіям навчання на основі принципу багатосторонньої 

комунікації. У своїй праці науковець презентує інтерактивні технології як сукупність 

методів, засобів і форм організації навчання, що забезпечують активний характер 

взаємодії учасників навчального процесу на засадах співпраці та співтворчості та 

спрямовані на досягнення поставлених дидактичних цілей [11, с. 10-15]. 

Інтерактивні технології (за В. Гузєвим) – це вид інформаційного обміну педагогів з 

оточуючим середовищем. Автор виокремлює три режими інформаційного обміну: 

«екстраактивний – інформаційні потоки спрямовані від суб’єкта до об’єкта навчання, 
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але циркулюють в основному навколо нього, не проникаючи всередину об’єкта; 

інтраактивний – інформаційні потоки спрямовані на об’єкт навчання і викликають 

активну розумову діяльність, замкнену всередині нього; інтерактивний – інформаційні 

потоки проникають у свідомість, викликають  її активну діяльність і породжують 

зворотний інформаційний потік; вони чергуються за напрямком або мають 

двосторонній (зустрічний) характер. Цей режим є характерним для інтерактивних 

технологій» [6, с. 90].  

Слід зазначити, що інтерактивні технології під час методичної роботи з фахівцями 

– це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, функціональне призначення 

якої – створення комфортних умов для обміну думками, за яких кожен учасник 

методичного заходу відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть 

інтерактивного методичного заходу полягає в тому, що процес обміну думками 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії усіх учасників. Сьогодення вимагає 

не стандартних лекцій-монологів, а діалогу, що передбачає аналіз проблемних 

ситуацій, імпровізацію, креативність. Тож, принципи діалогізму, проблемності, 

емоційності, використання інтерактивних методик можливі за тієї умови, коли 

організатор методичного заходу створюватиме добре продуману систему завдань, які 

зможуть зацікавити вихователів, що працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами, і заохочуватимуть їх до самостійного пошуку. 

Необхідно визнати, що переваги використання інтерактивних технологій для 

підвищення професійної компетентності вихователів, що працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, полягають в тому, що модель підвищення 

професійної компетентності вихователів спеціальних груп, ґрунтується на системному, 

діяльнісному, особистісно-орієнтованому, компетентнісному підходах.  

Для більш повного розкриття мети статті вважаємо за необхідне  обґрунтувати 

питання розвитку та підвищення професійної компетентності вихователів спеціальних 

дошкільних груп засобами інтерактивних технологій, зокрема у процесі моделювання 

педагогічних ситуацій превентивної спрямованості.  

Спробуємо на основі теоретичного аналізу праць науковців з досліджуваної 

проблеми розкрити сутність моделювання педагогічних ситуацій як методу підвищення 

професійної компетентності вихователів спеціальних груп ДНЗ та проаналізувати 

можливості його використання у методичній роботі з метою збагачення практичної 

компоненти підвищення професійної компетентності вихователів, що працюють з 

дітьми з особливими освітніми потребами.  

Протягом останніх десятиліть проблема моделювання педагогічних ситуацій 

досліджувалась у працях С.Архангельського, Р.Габдреєва, І.Зязюна, С.Каменецького,  

Л. Кондрашової, Н. Кузьміної, Л. Спіріна, Г. Сухобської, Л.Савенкової та інших.  

Н. Бордовська звертає увагу, що моделювання – це процес побудови та 

дослідження моделей [5, с. 186]. С. Каменецький, М. Солодухін рекомендують 

використовувати педагогічне моделювання для полегшення засвоєння теоретичного 

матеріалу та формування практичних умінь і навичок. На думку О. Березюк 

«моделювання в педагогіці полягає у створенні уявних ситуацій, які виступають для 

дослідника в значенні проблеми, що вимагає певного педагогічно-професійного 

реагування і розв'язування» [3, с. 9].  

Оскільки темою нашого дослідження є моделювання педагогічних ситуацій 

превентивної спрямованості як засобу розвитку і підвищення професійної 

компетентності вихователів спеціальних груп ДНЗ, ми пропонуємо розглянути термін 

«педагогічна ситуація». У психолого-педагогічній літературі наявні різні підходи 

визначення терміна педагогічна ситуація. Погоджуємося з визначенням Л. Спіріна, що 

педагогічна ситуація допомагає виявити сутність явищ навчання та виховання і шляхів 
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досягнення педагогічної мети, тому педагогічну ситуацію можна вважати комплексом 

умов педагогічної діяльності, що виникають у процесі навчально-виховної роботи [16, 

с. 35].  

Педагогічна ситуація включає в себе мету, умови (відоме) й шукане (невідоме), яке 

міститься у запитанні. Н. Кузьміна вважає, що педагогічна ситуація стимулює пошук 

шляхів подолання труднощів під час педагогічної діяльності, зокрема, найкращого 

способу досягнення певного результату, тому розв’язання педагогічних ситуацій – це 

водночас і пошук шляхів подолання труднощів, і процес досягнення певної виховної 

мети [12, с. 227]. У педагогіці метод моделювання має на меті створення педагогічних 

ситуацій, які б дозволяли вирішити певну проблему.  

Педагогічне моделювання є невід’ємною формою всіх видів педагогічної роботи: 

дослідження, діагностики, консультування, превенції та корекції. Цей метод припускає 

використання таких завдань, основу яких становить моделювання професійних 

ситуацій і пошук оптимального рішення педагогічної проблеми, що має в них місце, 

коли у вихователів спеціальних дошкільних груп загострюється професійний інтерес, 

актуалізуються наявні знання, формуються навички педагогічного аналізу й 

узагальнення. 

Отже, моделювання, створюючи певну проблему, заохочує швидке реагування та 

розв’язання її, тим самим формуючи певні особистісні та професійні якості вихователів 

спеціальних дошкільних груп, які допоможуть їм в подальшій корекційній роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами.  

 

2. Експериментальна перевірка ефективності моделі підвищення професійної 

компетентності вихователів спеціальних груп дошкільних навчальних закладів з 

використанням моделювання педагогічних ситуацій превентивної спрямованості 

 

2.1. Обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності моделі 

підвищення професійної компетентністі вихователів спеціальних груп                       

з використанням моделювання педагогічних ситуацій превентивної 

спрямованості  

 

Нами проведено дослідження, метою якого було з’ясувати рівень сформованості 

професійної компетентності вихователів спеціальних груп та можливості 

інтерактивних технологій щодо підвищення професійної компетентністі вихователів 

спеціальних груп дошкільних навчальних закладів м. Кременчука. 

Дослідження передбачало проведення двох етапів експерименту, перший з яких – 

констатувальний, а другий – формувальний. На етапі констатувального експерименту 

нами була проведена попередня діагностика практичної професійної діяльності 

вихователів спеціальних груп ДНЗ м. Кременчука на основі анкетування, листа оцінки 

щодо професійного ставлення педагога (автор І.Романюк) [15, с.107-121]. Результати  

попередньої діагностики свідчать, що 79% педагогів вважають достатнім для 

професійної діяльності рівень знань, які вони отримали в процесі фахової підготовки, 

проте 64% вихователів вважають недостатнім власний рівень професійних умінь та 

навичок щодо проведення різних видів корекційно-розвиткової роботи з дітьми  з 

обмеженими психофізичними можливостями і, як наслідок, відчувають невпевненість у 

професійній діяльності, 42%  вихователів вважають, що рівень їх професійних умінь та 

навичок потребує удосконалення, і тільки 20% вихователів, що працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, оцінюють свій рівень як достатній. Отже, рівень 

професійної компетентності вихователів спеціальних груп ДНЗ знаходиться на 

низькому або середньому рівні. 
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Саме тому нами була здійснена спроба розробити і апробувати використанням 

моделювання педагогічних ситуацій превентивної спрямованості під час методичних 

заходів з вихователями спеціальних груп ДНЗ. Мета їх в умовах методичної роботи 

полягає в тому, щоб збагатити практичний досвід вихователів, що працюють дітьми з 

особливими освітніми потребами та уникнути вияву у значної частини молодих 

спеціалістів, у педагогів не з фаховою освітою негативних проявів емоційного стану 

(страху перед новими труднощами, які виникають в ході навчально-виховної та 

корекційно-розвиткової роботи з такими дітьми).  

Слід зазначити, що метод моделювання професійних ситуацій поєднує в собі: 

ситуації-ілюстрації, ситуації-вправи, ситуації-оцінки, ситуації-проблеми. Виходячи зі 

специфіки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами вихователів 

спеціальних груп ДНЗ, ми структурували групи педагогічних ситуацій превентивної 

спрямованості.  Отже: І група – ситуації, спрямовані на адаптацію дітей з обмеженими 

психофізичними можливостями до умов дошкільного навчального закладу; ІІ група – 

ситуації, спрямовані на надання батькам (або особам, що їх замінюють) дітей з 

обмеженими психофізичними можливостями психологічної підтримки та педагогічної 

допомоги; ІІІ група – ситуації, присвячені аналізу створення у приміщеннях закладу 

сприятливих умов для комфортного перебування дітей з особливими освітніми 

потребами; ІV група – ситуації, спрямовані на набуття практичних навичок  підбору 

програмового та дидактичного матеріалу  для пізнавальної та корекційно-розвиткової 

діяльності з дітьми; V група – ситуації, присвячені аналізу методів та прийомів роботи 

з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Ми поділили виконання методичних заходів на два великих етапи: початковий і 

основний. 

Метою початкового етапу було: навчити педагогів розв’язувати педагогічні 

ситуації превентивної спрямованості І і ІІ групи: навчити педагогів з’ясовувати 

причини виникнення проблемної ситуації; застосувати педагогічні прийоми у 

розв’язанні складних виховних завдань; аналізувати ситуацію, виробляти власну думку, 

коментувати її; знайти правильний спосіб власної поведінки під час ситуації. Групі 

педагогів слід обрати для розгляду 1-2 ситуації. На розгляд кожної ситуації дається 5 

хвилин. Після цього учасниками розроблялися поради, наприклад молодому 

спеціалісту, щодо розв’язання проблемних ситуацій, які можуть виникнути під час 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, їх батьками або особами, що їх 

замінюють.  

На початковому етапі педагоги об’єднувалися для вирішення проблемних ситуацій 

у пари. Парні форми роботи мають декілька варіантів. Відкриті пари утворюються 

довільно та являють собою діалог з приводу певної проблеми, який відбувається перед 

усією групою. Співрозмовники можуть дотримуватись як однієї точки зору, так і 

різних. Аудиторії пропонується оцінити аргументи учасників диспуту. Корисно буде 

надати такому діалогові форми рольової гри, у якій її учасники висловлюватимуть 

точки зору, визначені рамками ролі. 

У закритих парах педагоги обговорюють поставлені проблеми з постійним 

партнером, як правило, з тим, що працюють спільно на одній віковій групі, не виносячи 

деталей обговорення на аудиторію. Якщо метою роботи у відкритих парах є 

демонстрація самого процесу вирішення проблеми, то спілкування у закритих парах 

спрямоване на досягнення певного результату, спільної думки, яка потім 

повідомляється іншим. 

Особливістю зазначених форм парної роботи є послаблення психологічного 

напруження, пов’язаного з одноосібним прийняттям рішення, обмін думками 

відбувається в діалогічній формі, переважно з обмеженою кількістю партнерів або у 
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вигляді гри, коли учасники спілкування виконують функції, які визначені рамками 

ролі. Для підвищення значущості запитань щодо тематичного матеріалу методичного 

заходу, по-перше, слід виділяти кілька хвилин для формулювання педагогами своїх 

запитань; по-друге, позитивною реакцією переконати педагогів, що їхні запитання не 

здаються присутнім недоцільними; по-третє, заохочувати самих педагогів до відповіді 

на запитання своїх колег. 

Метою основного етапу було:  навчити педагогів розв’язувати педагогічні ситуації 

превентивної спрямованості ІІІ - V груп; навчити педагогів з’ясовувати причини 

виникнення проблемної ситуації; знаходити інноваційні методи і прийоми у розв’язанні 

виробляти власну думку, коментувати її; знайти правильний спосіб власної поведінки 

під час ситуації. Другий  етап передбачає утворення груп по 3-8 осіб у кожній, перед 

якими ставляться вже інші, більш складні завдання. У кінцевому результаті один 

представник від кожної групи отримує необхідний час для демонстрації результатів 

колективної роботи. Тиск відповідальності за правильну відповідь значно знижується в 

процесі спільної роботи педагогів в групах. Ці групи працюють з однією і тією ж 

проблемою одночасно протягом певного часу. Задача кожної групи – знайти своє 

вирішення проблеми і повідомити його решті учасників методичного заходу.  

В кінці другого етапу організовувати групи за інтересами з різною кількістю 

учасників відповідно до кількості існуючих точок зору на запропоновану проблему. 

Ведучий методичного заходу попередньо знайомить учасників з різними підходами до 

проблеми і пропонує їм визначитися у своїх уподобаннях, а  потім розбитися на 

відповідні групи з метою захистити ту чи іншу точку зору. Можна запропонувати 

групам висловити свої аргументи письмово й розмістити їх в аудиторії на спеціальній 

дошці для широкого ознайомлення. Така робота є корисною для формування вмінь 

аргументувати свою точку зору, порівнювати різні позиції, об’єктивно оцінювати свої 

помилки й уникати їх.  

На заключному етапі  кожного методичного заходу доречно здійснити 

самооцінювання. Воно передбачає, що кожен учасник методичного заходу, називає та 

коментує одну, на його думку, позитивну й одну негативну сторону методичного 

заходу. За такої форми зворотного зв'язку організатори заходу отримують чудове 

підґрунтя для вдосконалення організації процесу підвищення професійної 

компетентності вихователів спеціальних груп. 

У процесі такої роботи педагоги навчалися один в одного, збагатили свій досвід 

різними варіантами вирішення педагогічних ситуацій превентивної спрямованості. 

Вихователі спеціальних груп мали можливість практикуватись, експериментувати, 

моделювати ситуацію, перевіряти свої висновки, аналізувати досягнення, шліфувати 

навички спілкування і власну поведінку. Це дозволило уникнути помилок у реальних 

умовах, допомогло швидше приймати оптимальні рішення і долати труднощі в 

подальшій професійній діяльності. 

Отже, запропонована система моделювання педагогічних ситуацій превентивної 

спрямованості педагогів дослідницькій діяльності, задає з наукової точки зору зміст і 

порядок вивчення педагогічних явищ у конкретній ситуації, в процесі безпосередньої 

роботи. 

 

2.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Ефективність розглянутої методичної роботи встановлюється шляхом порівняння 

результатів діагностики практичної професійної діяльності вихователів спеціальних 

груп ДНЗ м. Кременчука на основі анкетування, листа оцінки щодо професійного 

ставлення педагога (автор І.Романюк) на етапі формувального експерименту [15, с.107-
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121]. Після апробованої системи моделювання педагогічних ситуацій превентивної 

спрямованості з вихователями спеціальних груп дошкільних навчальних закладів 

м. Кременчука ми провели контрольне діагностування практичної професійної 

діяльності цієї категорії вихователів. Аналіз результатів дослідження показав, що 

зменшилася кількість вихователів (49%), що вважають недостатнім власний рівень 

професійних умінь та навичок щодо проведення різних видів корекційно-

реабілітаційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку і як наслідок 

відчувають невпевненість у професійній діяльності. Виявлено, що зменшилася 

кількість вихователів (30%), які вважають, що  рівень їх професійних умінь та навичок 

потребує удосконалення. Слід відзначити, що збільшилася кількість вихователів 

спеціальних груп (37 %), які оцінюють свій рівень професійної компетентності як 

достатній. За результатами аналізу даних спостережень, якісного та кількісного аналізу 

діяльності та за результати анкетування вихователів, що працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами (автор І.Романюк) зроблено висновок: рівень 

професійної компетентності молодих спеціалістів, педагогів не з фаховою освітою став 

вище. Зазначимо, що у педагогів-початківців спостерігається більш високий рівень 

мотивації до професійної діяльності. Рівень професійної компетентності вихователів 

спеціальних груп ДНЗ піднявся з низького на середній та достатній рівні. 

Отже, цінність даного методу, на нашу думку, полягає в тому, що вихователі 

спеціальних дошкільних груп мають розуміти і вбачати неминучість зустрічі зі 

складними ситуаціями в навчально-виховній та корекційно-відновлювальній роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами, осмислювати реальні причини їх 

виникнення, побачити труднощі розв’язання та необхідність оволодіння засобами їх 

попередження. Труднощі моделювання пов’язані з вибором психолого-педагогічних 

ситуацій та форм їх втілення. Актуальність методу моделювання педагогічних ситуацій 

полягає в тому, що педагогічні ситуації, які використовуються в процесі методичного 

інтерактивного заходу, є як проміжна ланка між педагогічною теорією і 

безпосередньою корекційно-відновлювальною роботою з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 
 

Заключення 

Як бачимо, процес розвитку та підвищення професійної компетентності 

вихователів спеціальних дошкільних груп залежить від побудови методичних заходів з 

використанням методів моделювання педагогічних ситуацій превентивної 

спрямованості. Організація такої методичної роботи припускає наявність управління, 

формула якого була запропонована М. Монтессорі – «допоможи мені зробити це 

самому». Застосування діалогічних форм під час методичних заходів забезпечує 

підвищення професійної компетентності вихователів спеціальних груп ДНЗ; розвиває 

комунікативні, організаторські й конструктивні вміння, навички й здібності, сприяє 

формуванню індивідуального стилю фахової діяльності; створює умови для розкриття 

й розвитку особистості та міжособистісних стосунків, згуртованості педагогічного 

колективу. Вважаємо, що моделювання проблемних ситуацій превентивної 

спрямованості створює оптимальні умови підвищення професійної компетентності 

вихователів, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, оскільки 

забезпечує відтворення, імітацію подій, характерних для професійної діяльності 

педагога. 

Таким чином, вважаємо, що використання у методичній роботі моделювання 

педагогічних ситуацій превентивної спрямованості розкриває широкі можливості для 

попередження труднощів у навчально-виховній та корекційно-відновлювальній 
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діяльності вихователів спеціальних груп ДНЗ, задає з наукової точки зору зміст і 

порядок вивчення педагогічних явищ у конкретній ситуації, в процесі безпосередньої 

роботи.  

На сучасному етапі існує широка практика використання методу моделювання 

педагогічних ситуацій у навчально-виховному процесі сучасної школи, проте проблема 

використання методу моделювання педагогічних ситуацій у процесі методичної роботи 

з вихователями, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами є 

недостатньо вивченою та нині потребує подальшого дослідження.  
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