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ФАХОВО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ВИМІР СТАНУ ГОТОВНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Авторами аргументовано необхідність проведення емпіричного дослідження фахово-ідентифікаційного 

виміру стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Визначено показники 

доцільності вибору інклюзивно-педагогічного фаху, адекватності ототожнення зі взірцем фахівця з інклюзії, 

самовідданості служінню ідеалам інклюзивної освіти, що стосуються фахово-ідентифікаційного виміру гото-

вності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. На цій основі розроблено методичний ін-

струментарій (тести, анкети), за яким проведено психолого-педагогічну діагностику. Це уможливило дифере-

нціацію стану (ідеального, задовільного, незадовільного) готовності до роботи в умовах інклюзивної освіти 

студентів-випускників педагогічних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр», що відкриває перспективу 

для вдосконалення змісту форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічних спеціально-

стей закладів вищої освіти з урахуванням реалій упровадження інклюзії в систему освіти України.   

Ключові слова: фахова ідентифікація, стан готовності, майбутній педагог, інклюзивна освіта, психоло-

го-педагогічна діагностика. 

 

Вступ 

Сучасна національна освіта перебуває в епіцентрі аб-

солютно нової системи координат. З одного боку, це 

«освіта для всіх» (формула ЮНЕСКО), а з іншого ‒ зміна 

традиційної парадигми освіти «на все життя» інновацій-

ною парадигмою неперервної освіти «протягом усього 

життя» (формула Ради Європи) як основних компонентів 

світової соціальної моделі. Цей виклик означає назрілу 

потребу розвитку інклюзивної загальної освіти, що втілює 

ідею доступності та якості шляхом надання освітніх пос-

луг відповідно до потреб і можливостей усіх дітей. Зміна 

підходів до навчання і виховання всіх категорій дітей 

висуває нові вимоги до професійної діяльності педагога, 

розширення його функцій [5, c. 105].  

Реалії сучасної системи освіти вимагають напов-

нення інноваційним змістом місії діяльності педагога 

інклюзивної школи, мета якої – повноцінне залучення 

дітей з особливими освітніми потребами до навчального 

процесу [1, с. 65]. В її досягненні провідна роль нале-

жить результативності професійної діяльності педагога 

щодо створення і постійного вдосконалення корекційно-

розвивального середовища. Щоб виконати її сповна, він 

має бути покликаним до обраного фаху. На користь 

цього свідчить відомий усім афоризм українського філо-

софа Г. Сковороди про споріднену працю: «Роби те, до 

чого народжений». Ці слова актуальні й донині, адже, як 

зазначає сучасний вітчизняний філософ А. Камінський, 

для того, щоб бути щасливою, людина повинна пізнати, 

для чого вона народжена, збагнути свої здібності та 

обрати той вид трудової діяльності, де вона могла б 

найповніше проявити свої природні задатки і задоволь-

нити свої духовні й тілесні потреби [6, с. 70-73]. У цьому 

контексті варто проголосити думку відомого німецького 

філософа й соціолога М. Вебера про те, що професійна 

діяльність «за покликанням» перетворює повсякденну та 

рутинну діяльність на глибокі почуття потреб, тим са-

мим професійна успішність стає самоціллю, одним з 

основних джерел досягнення високого фахового стату-

су, що є цінністю в аспекті самореалізації [3, с. 270]. 

Отже, ідеться про фахово-ідентифікаційний вимір 

готовності педагога до роботи в умовах інклюзивної осві-

ти, що ґрунтується на таких категоріях, як покликання, 

місія, що зумовлюють ціннісні орієнтації, мотивацію й 

стратегію подолання труднощів на шляху до досягнення 

вершин професіоналізму. У теоретичному і практичному 

аспектах це становить проблему, у полі зору якої мають 

перебувати інтенції сучасних науковців з опорою на дося-

гнення результативності емпіричних досліджень. 

Мета статті – розкрити результати психолого-

педагогічної діагностики фахово-ідентифікаційного вимі-

ру стану готовності студентів педагогічних спеціально-

стей університетів до роботи в умовах інклюзивної освіти.  
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Завдання: визначити показники фахово-

ідентифікаційного виміру готовності майбутніх педаго-

гів до роботи в умовах інклюзивної освіти, на цій основі 

розробити методичний інструментарій, за яким провести 

психолого-педагогічну діагностику для диференціації її 

стану в студентів-випускників педагогічних спеціально-

стей університетів освітнього ступеня «бакалавр».  

Методи дослідження 

Чинниками, що підсилюють мотивацію педагога 

до роботи в умовах інклюзивної освіти, можна визна-

ти ототожнення власної індивідуальності з еталоном 

фахівця, вияв спроможності до трудової діяльності 

для підвищення самоповаги і потенціалу кар’єри мо-

жливому «професійному Я» (тобто яким він бачить 

себе в майбутньому). За М. Шаміром, це належить 

площині мотивів «розвитку» в царині самовираження, 

самоствердження й самореалізації [9]. Окрім того, фах 

педагога відрізняється від інших професій своєю при-

хильністю до «ідеалу служіння» [7], «колективної 

зорієнтованості» [8], «служіння громадськості» [10]. 

Апріорно, що майбутній педагог повинен прави-

льно зробити свій вибір, тобто врахувати те, що, не-

зважаючи на складність роботи в умовах інклюзивної 

освіти, він має отримувати задоволення від праці 

завдяки її одухотворенню радощами і творчістю й 

саме цим забезпечити динаміку професійного зрос-

тання. Тому йому слід скористатися алгоритмом 

прийняття оптимального рішення: «хочу» (з’ясувати 

відповідність інтересів, нахилів, мотивів, планів, про-

фесійних намірів щодо діяльності в умовах інклюзив-

ної освіти) – «можу» (визначити наявність психофізи-

чних якостей, нахилів, здібностей, обдарованості, 

таланту щодо діяльності в умовах інклюзивної освіти) 

– «треба» (урахувати нагальність потреби суспільства 

в упровадженні й розвитку системи інклюзивної осві-

ти, усвідомити свою роль в її задоволенні) [5, с. 249]. 

Саме це можна позначити показником доцільності 

вибору інклюзивно-педагогічного фаху. 

Майбутній педагог також має зафіксувати співвід-

ношення реалізму чи фантазійності, динамізму або ста-

тичності (застиглості) свого професійного образу «Я» з 

ідеальним взірцем педагога, який працює в умовах ін-

клюзивної освіти. Для цього потрібно принаймні озна-

йомитися з кваліфікаційними вимогами до вчителя від-

повідної спеціалізації, функціями його професійної дія-

льності в умовах інклюзивної освіти та спрогнозувати 

свої можливості в досягненні того еталону фахівця, який 

повинен бути реалізований у процесі професійної підго-

товки [5, с. 249]. Згідно з цим, є підстави виокремити 

параметр адекватності ототожнення майбутнім педаго-

гом себе зі взірцем фахівця з інклюзії. 

Справжній педагог має бути здатним до підпоряд-

кування своїх інтересів та пожертви ними заради досяг-

нення цілей залучення дітей із особливими освітніми 

потребами до загальноосвітнього процесу та результати-

вності їхнього навчання, виховання й розвитку. У цьому 

контексті він повинен відчувати свою приналежність до 

такого «служителя» в спосіб ідентифікації з умовами 

інклюзивного освітнього середовища, уподібнення з 

образом педагога, який безкорисливо й добровільно 

допомагає дітям. Звісно, це зумовлює відповідну моти-

вацію та аксіологію особистості [5, с. 249]. Відтак, це 

доцільно позначити параметром самовідданості служін-

ню ідеалам інклюзивної освіти. 

Окреслені вище позиції дають підстави для оцін-

ки готовності майбутнього педагога до роботи в умо-

вах інклюзивної освіти за фахово-ідентифікаційним 

критерієм, що конкретизується показниками вибору 

інклюзивно-педагогічного фаху, адекватності отото-

жнення зі взірцем фахівця з інклюзії, самовідданості 

служінню ідеалам інклюзивної освіти. Їх покладено в 

основу для розроблення інструментарію психолого-

педагогічної діагностики досліджуваної якості в сту-

дентів-випускників денної і заочної форм навчання 

освітнього ступеня «бакалавр» факультету мистецтв, 

факультету дошкільної та спеціальної освіти і факу-

льтету початкової освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Об-

сяг вибірки становив 380 осіб.  

Згідно з експериментальною програмою, було про-

ведено кілька процедур. Перша з них – тестування з ме-

тою діагностики доцільності вибору майбутніми педаго-

гами інклюзивно-педагогічного фаху. Студенти відповіли 

на таке запитання: Що Ви не врахували при виборі фаху 

педагога? Їм надано спеціальний аркуш із відповідними 

твердженнями, поряд із якими слід було поставити оцінку 

(від 0 до 3 балів). Шкала оцінок: 0 – не враховано зовсім; 

2 – ураховано частково; 3 – ураховано сповна. Інтерпре-

тація результатів тестування така: якщо студентом набра-

но від 0 до 15 балів, то доцільність вибору ним інклюзив-

но-педагогічного фаху сумнівна; від 15 до 30 – вмотиво-

вана; від 30 до 45 – переконлива [4, с. 44-45]. 

Для подальшої діагностики досліджуваної якості в 

студентів за показником адекватності ототожнення їх зі 

взірцем фахівця з інклюзії у формі анкетування викори-

стано адаптовану методику самооцінки В. Білан [2, с. 

262], що містила такі дії: усвідомлене й аргументоване 

визначення істотних ознак еталону фахівця з інклюзії; 

пошук відмінностей (не менше трьох) реального 

суб’єкта з ідеальним взірцем; формулювання завдань 

саморозвитку на основі уявлень про зону найближчого 

розвитку. Майбутнім педагогам запропоновано відпові-

сти на такі запитання і завдання:  

Як Ви вважаєте, якого педагога слід вважати взі-

рцем фахівця інклюзивної освіти? Виокреміть, будь 

ласка, мінімум три провідних його професійно-

особистісних якості.  

Чи можете Ви з упевненістю сказати про себе, що 

цілком відповідаєте еталону фахівця з інклюзивної 

освіти? Якщо ні, то уточніть, чим саме Ви відрізняє-

теся від нього.  

Що потрібно зробити для досягнення ідеального 

образу фахівця з інклюзивної освіти? 

 Визначення рівня самооцінки відбулося за від-

повідними показниками, що містяться в табл. 1.  
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Таблиця 1. 

Показники розподілу студентів за рівнями самооцінки адекватності  

ототожнення себе з еталоном фахівця інклюзивної освіти  

 

Показники 

Рівні адекватності 

Високий Середній Низький 

1 бал 2 бали 3 бали 

Адекватність виокремлення 

якостей еталону 

Названо три  

і більше істотних ознаки 

Названо дві істот-

них ознаки 

Названо лише одну 

ознаку 

Адекватність  

визначення відмінностей «Я» 

від еталону 

Подано розгорнуту характе-

ристику 

Визначено 

дві відмінності 

Визначено лише одну 

відмінність 

Адекватність завдань само-

розвитку 

Сформульовано чітку програ-

му 

Вказано деякі век-

тори 

Немає  

чіткої відповіді 

 

Щоб визначити, наскільки студенти здатні само-

віддано служити ідеалам інклюзивної освіти, за ав-

торською методикою було проведено тестування [4, с. 

46-49]. Тести містили десять запитань і по три варіан-

ти відповідей на них. Наприклад: 

Наскільки Ви самодостатні у справі гармонійного 

розвитку обдарованих, неповносправних дітей та учнів з 

психофізичними вадами? Маю власну інклюзивно-

педагогічну позицію і в роботі буду намагатися: 

а) нічим не відрізнятися від своїх колег;  

б) раціонально впливати на особистість кожної 

дитини;  

в) намагатися цілком присвятити себе улюбленій 

справі навчання, виховання і корекції розвитку кож-

ної дитини. 

 Інтерпретація результатів тестування: якщо сту-

дент обрав найбільше варіантів відповіді на запитання 

«а», то його служіння ідеалам інклюзивної освіти – 

рутинне; більша кількість варіантів «б» – прагматич-

не; переважають варіанти «в» – самовіддане. 

Результати дослідження 

За результатами діагностичної процедури щодо 

доцільності вибору майбутніми педагогами інклюзив-

но-педагогічного фаху, найменшої вагомості студенти 

надали тому, що необхідно буде: опанувати інклюзи-

вно-освітні технології, які потребують не лише педа-

гогічних, але й корекційних умінь і навичок; ставити-

ся з повагою і любов’ю до дітей, які мають психофі-

зичні вади; ретельніше, ніж будь-коли, готуватися до 

кожного заняття в інклюзивній школі; учитися впро-

довж усього життя. 

Дещо більшої значущості, за оцінкою студентів, 

набули такі факти, що в майбутній інклюзивно-

освітній діяльності доведеться: виконувати розшире-

ний спектр професійних функцій; постійно вивчати і 

переймати передовий досвід інклюзивної освіти; од-

ночасно навчати і виховувати обдарованих, відсталих 

та неповносправних дітей; бути дуже відповідальним 

за гармонійний розвиток кожного учня; успішно ви-

рішувати дуже складні психолого-педагогічні ситуації 

у взаєминах з учнями та їх батьками; ризикувати вла-

сним психофізичним здоров’ям заради успіху інклю-

зивного навчання.  

Найбільшої вагомості студенти надали тому, що 

потрібно буде долати труднощі, пов’язані зі створен-

ням умов інклюзивної освіти; активно співпрацювати 

з дефектологами, медиками, психологами, батьками 

школярів; сповна реалізувати свій творчий потенціал; 

бути надзвичайно толерантним педагогом; постійно 

дбати про естетичне та ергономічне середовище нав-

чання, виховання і корекції розвитку школярів. 

За результатами здобутої інформації студентів 

кількісно розподілено за низьким (майже 22%), сере-

днім (близько 40%) і високим (понад 38%) рівнями 

показника доцільності вибору інклюзивно-

педагогічного фаху. 

Відповідно до результатів діагностичної проце-

дури, що стосувалася показника адекватності ототож-

нення студентів зі взірцем фахівця з інклюзії, визна-

чено зразки типових відповідей на запитання анкети. 

«Ідеальний педагог інклюзивної освіти – це про-

фесіонал, який зданий на креативному рівні допомог-

ти дитині гармонійно розвиватися, любить свою спра-

ву й дітей, володіє методичним арсеналом інклюзив-

ної педагогіки і психології».  

«Еталоном досконалості є той учитель, який во-

лодіє високим рівнем інклюзивної компетентності, 

завжди толерантний і готовий надати будь-яку допо-

могу дітям». 

«Взірцем є такий педагог-професіонал, який від-

повідально ставиться до діяльності в умовах інклюзи-

вної освіти, здатний зацікавити й захопити дітей на-

вчальною і творчою діяльністю, полюбити їх усім 

серцем. 

Результатом завершальної діагностичної проце-

дури щодо визначення міри здатності майбутніх педа-

гогів самовіддано служити ідеалам інклюзивної осві-

ти стали такі емпіричні дані: рутинне служіння ідеалу 

властиве майже 5% студентів; прагматичне – понад 

37%; і самовіддане – у межах 58%. 

Зведені статистичні дані результатів проведення 

окреслених діагностичних процедур містяться в таб-

лиці 2.  
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Таблиця 2. 

Кількісний розподіл студентів (у %) за станом готовності до роботи  

в умовах інклюзивної освіти згідно з показниками її фахово-ідентифікаційного виміру 

 

Показники 

Рівні  

Незадовільний Задовільний Ідеальний 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Доцільність вибору інклюзивно-педагогічного фаху 21,9 21,1 39,7 38,9 38,4 40,0 

Адекватність ототожнення зі взірцем фахівця з інклюзії 37,2 37,9 41,9 42,0 20,9 20,1 

Самовідданість служінню ідеалам інклюзивної освіти 4,8 5,2  37,3 37,1 57,9 57,7 

Середнє значення 21,3 21,4 39,6 39,3 39,1 39,3 

 

Із таблиці 2 видно, що за зведеними даними неза-

довільний стан готовності до роботи в умовах інклюзи-

вної освіти за показниками її фахово-ідентифікаційного 

виміру продемонстрували понад 21%; задовільний та 

ідеальний – 39% студентів експериментальної й конт-

рольної груп. При цьому слід зазначити, що незадові-

льний стан спостерігається за параметром адекватності 

ототожнення зі взірцем фахівця з інклюзії (у межах 

37% студентів). Натомість ідеальний стан самовіддано-

сті служити ідеалам інклюзивної освіти властивий 

майже 58% майбутніх педагогів. 

Висновки 

Визначено показники фахово-ідентифікаційного 

виміру готовності майбутніх педагогів до роботи в 

умовах інклюзивної освіти: доцільність вибору інклю-

зивно-педагогічного фаху; адекватність ототожнення 

зі взірцем фахівця з інклюзії; самовідданість служін-

ню ідеалам інклюзивної освіти. Окреслені параметри 

покладено в основу розроблення відповідного діагно-

стичного інструментарію (тести, анкети) для дифере-

нціації стану її сформованості (ідеальний, задовіль-

ний, незадовільний) у студентів-випускників педаго-

гічних спеціальностей університетів освітнього сту-

пеня «бакалавр». Цими методичними матеріалами 

можуть скористатися викладачі фахових дисциплін 

закладів вищої освіти для моніторингу якості профе-

сійної підготовки майбутніх педагогів. 

Установлено, що, згідно із фахово-

ідентифікаційним виміром, майбутні педагоги з ідеа-

льним станом готовності до роботи в умовах інклюзи-

вної освіти переконливо-доцільно обрали інклюзивно-

педагогічний фах, адекватно ототожнюють себе з 

еталоном фахівця інклюзивної освіти, здатні до само-

відданого служіння її ідеалам. Студенти із задовіль-

ним станом вмотивовано-доцільно обрали інклюзив-

но-педагогічний фах, недостатньо адекватно ототож-

нюють себе з еталоном фахівця інклюзивної освіти, 

здатні до прагматичного служіння її ідеалам. Незадо-

вільний стан властивий студентам, які хибно обрали 

інклюзивно-педагогічний фах, неадекватно ототож-

нюють себе з еталоном фахівця інклюзивної освіти, 

здатні до рутинного служіння її ідеалам. 

Отже, ідеальний і задовільний стан готовності май-

бутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти 

за показниками фахово-ідентифікаційного виміру влас-

тивий 39% студентів; незадовільний – понад 21%. Цей 

факт спонукає до активного пошуку адекватних методів 

і засобів спрямування майбутніх педагогів на активну 

інтеріоризацію, інтерналізацію й ідентифікацію ціннос-

тей інклюзивної освіти та поглиблення їхнього інтересу 

до роботи в її умовах. 

Перспектива подальшого дослідження полягає в 

розробленні й упровадженні такої моделі педагогічної 

системи підготовки майбутнього педагога до роботи в 

умовах інклюзивної освіти, яка б містила мотивацій-

но-ціннісний етап освітнього процесу та реалізацію в 

його перебігу педагогічної умови щодо спрямування 

змісту фахових дисциплін на засвоєння студентами 

аксіології інклюзивного навчання. 
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SPECIALTY-IDENTIFICATION ASPECT OF ASSESSING FUTURE  

TEACHERS’ SKILLS OF WORKING IN TERMS OF INCLUSIVE EDUCATION 

The paper aims to reveal the results of psycho-pedagogical assessment of the profession-identification aspect of readi-

ness of students of the pedagogical specialties for work in the field of inclusive education. The specialty-identification criteri-

on is specified by indicators of the choice of inclusive pedagogical specialty, the adequacy of self-identification with the ideal 

expert in the field of inclusive education. They are the basis for the development of tools for psychological and pedagogical 

assessment of the investigated quality. The experiment involved 380 Bachelor-degree students studying at the Faculty of Arts, 

Faculty of Pre-School and Special Education and the Faculty of Primary Education of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogi-

cal University. According to the experimental program, several procedures were applied. The first one is testing with the 

purpose of evaluating the expediency of choosing inclusive pedagogical specialty by the respondents. Further investigation 

involved evaluation of the indicator of adequacy of their self-identification with an ideal expert in the field of inclusion in the 

form of a questionnaire using an adapted method of self-assessment by V. Bilan. It has been found that the ideal and satisfac-

tory levels of future teachers’ readiness for work in the field of inclusive education is characteristic of 39% of the respondents; 

the unsatisfactory level is peculiar for more than 21%. This fact shows the need for active search for adequate methods and 

means of focusing students on active internalization, internalization and identification of the values of inclusive education and 

deepening their interest in working in this field. 

Keywords: specialty identification, skills, future teachers, inclusive education, psycho-pedagogical activities.  
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