
1 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ ДО 

РОБОТИ З ДІТЬМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ. 

 

Р.М. Бондаренко 

Україна, Запоріжжя, Хортицький національній навчально-реабілітаційний 

багатопрофільній центр 

 

Сучасний етап розвитку суспільства пред'являє до роботи професіоналів, а 

значить, і до роботи вищих учбових закладів, зайнятих їх підготовкою, принципово 

нові вимоги. Система підготовки фахівців визначена специфікою конкретної 

професійної області. Проте зв'язок між вузами і сферою діяльності їх випускників не 

завжди надійний. Молодому фахівцеві після закінчення вищого учбового закладу 

вимагається, як правило, ще немало часу, щоб адаптуватися до умов професійної 

діяльності. Не дивлячись на те, що адаптація до умов роботи на конкретних місцях 

відбувається на базі основного багажу знань і умінь, що набувають у вузі, одну з 

головних ролей грає наявність у молодого фахівця особистісної готовності до 

професійної діяльності.  Більшість вузів країни в даний час використовують 

інформаційну модель навчання, яка орієнтує діяльність студентів на наступні напрями: 

прийняти інформацію, переробити її, продемонструвати міру її освоєння. Подібна 

модель сприяє розвитку пасивної ролі студента і формуванню мотивів «уникнення 

невдачі», направлена головним чином на придбання необхідних знань і слабо націлена 

на формування психологічної готовності до професійної діяльності.  Успішне 

формування професіоналізму особи і діяльності майбутніх фахівців базується на їх 

готовності до праці. Основу професійної освіти майбутнього психолога складає 

систематичне вчення по відповідних дисциплінах. Професіоналізм особи передбачає 

об'єктивність психолога при сприйнятті і аналізі складних педагогічних ситуацій; 

уміння визначити круг доступних йому завдань; готовність застосувати свій 

професійний досвід відповідно до нових обставин, ситуацій. Вказане представляється 

можливим при ефективному включенні в процес професійної підготовки внутрішньої 

активності майбутніх фахівців в області психології. Це передбачає створення в рамках 

учбової програми відповідних умов для самопізнання, саморозвитку, 

самоудосконалення і самореалізації особи студента. Але практика показує, що ці 

завдання частенько вирішують дисципліни, насичені в основному теоретичним 

матеріалом, який без відповідної практики важко застосувати до вирішення 
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професійних проблем, тобто володіючи необхідними академічними знаннями, майбутні 

психологи важко застосовують їх в практичному вживанні.  Розгляд різноманіття форм 

і змісту практичної діяльності психолога дозволяє краще зрозуміти які вимоги 

пред'являє ця сфера до сучасного фахівця і, відповідно, до організації учбового процесу 

по підготовці психологів-професіоналів. В зв'язку з цим інтерес представляють ті 

ситуації в практичній діяльності психолога, які пред'являють особливі вимоги не лише 

до теоретичної підготовки психолога, його оснащеності різними методами і 

методиками, але і до особи. 

Корекційна технологія, яку необхідно застосовувати психологу, педагогу 

розробляється на основі принципів спеціальної дидактики, психологічних особливостей 

розвитку аутичних дітей; модифікується в умовах звичайних закладів з врахуванням 

змісту загальної та спеціальної освіти тощо. 

Зважаючи на вищезгадане, приходимо висновку, що педагоги загальноосвітніх 

дошкільних, шкільних закладів, батьки дітей, що в них навчаються, усвідомлюючи себе 

частиною українського суспільства, рахуючись з освітніми та корекційними потребами 

аутичних дітей, приймають їх проблеми і готові професійно підійти до їх вирішення. 

За даними Інституту спеціальної педагогіки АПН України, Інституту соціальної 

політики та Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. 

Драгоманова, Київського педагогічного університету імені Грінченко значна кількість 

педагогічних кадрів дошкільних та середніх загальноосвітніх потребує нової парадигми 

їх професійної підготовки до 
:
 роботи з дітьми з порушеннями психічного розвитку, і 

саме з причин того, що аспект корекційно-педагогічної роботи недостатньо 

опрацьований ними. У випадку, коли в групі дошкільної установи, або в класі середньої 

загальноосвітньої школи з'являється дитина з особливими освітніми потребами, вони 

усвідомлюють потребу в спеціальній педагогічній освіті. 

В якості умов формування готовності до професійної діяльності виступають: 

спеціально організоване освітнє середовище, використання інтерактивних форм і 

евристичних методів в процесі навчання.  

Психологічна готовність включає в себе з однієї сторони запас професійних 

знань, умінь і навичок; з іншої – 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. 
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Таким чином, психолого-педагогічна компетентність спеціалістів в роботі з 

аутичними дітьми складається з: 

а)  професійної спрямованості особистості; 

б)  методологічної компетентності; 

в)  рефлексивних здібностей. 

Отже, готовність виступає одним з критеріїв результативності професійної 

підготовки фахівця і є сполучною ланкою між процесом підготовки ВНЗ і працею 

фахівця, де готовність виступає як позитивна установка на майбутню діяльність.  

На основі розробки прогностичної моделі особистості майбутнього психолога і 

моделі його діяльності стає можливим прогнозування та розробка моделі підготовки 

майбутнього психолога. Структура такої моделі включає: 

а)  зміст освіти, його структуру; 

б)  методичне управління - систему форм, засобів, методів і прийомів навчання і 

виховання; 

г)  вимоги до фахової загально психологічної підготовки; 

д)  вимоги до фахової, психологічної підготовки; 

е)  вимоги до розвитку творчого потенціалу; 

ж)  вимоги до формування світогляду. 

Центральною фігурою у досягненні мети, успішному розв'язанні завдань 

спеціальної освіти є психолог, здатний реалізувати основні програми за відповідним 

ступенем і варіантом спеціального навчання, керуючись при цьому знаннями 

унормованої системи показників психофізичного розвитку і освіченості, соціалізації та 

інтеграції особи з особливостями психофізичного розвитку на кожному етапі навчання 

з урахуванням її особливостей та потенційних можливостей. 

Підготувати в сучасних умовах такого фахівця-психолога можливо лише у 

вищому педагогічному навчальному закладі, що здійснює заходи щодо удосконалення 

вузівського навчально-виховного процесу, структурної перебудови своїх підрозділів та 

ускладнення їх функцій. 
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