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

до роботи закладів, зайнятих їх підготовкою, принципово нові вимоги. Система 

підготовки фахівців визначена специфікою конкретної професійної області. Успішне 

формування професіоналізму особи і діяльності майбутніх фахівців базується на їх 

готовності до праці. Провідною складовою готовності до професійної діяльності є 

особистісна готовність, яка розуміється вченими як комплексне психологічне утворення, 

як сплав функціональних, операційних і особистісних компонентів. 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 [2,5]. 

Актуальність теми обумовлена тим, що продовжує залишатися розрив між вимогами 

професійно-особистістно орієнтованої парадигми освіти й уніфікованим характером 

професіоналізації психологів. Це  призводить до необхідності вдосконалювання 

професійної підготовки педагогів-психологів, які в соціально-економічних умовах, що 

змінилися, повинні бути творчими професіоналами, що вміють розробляти й 

реалізовувати різноманітні програми психологічної допомоги, працювати в освітніх 

установах різного типу. 

Реалії життя поставили перед науково-практичними працівниками вирішення 

проблеми, розробки, впровадження та отримання результативності інтегративної та 

інклюзивної форм навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. 

Такі підходи до спеціальної освіти дітей в нашій державі потребують перебудови та 

удосконалення дидактичних систем підготовки та перепідготовки  психологів, вчителів та 

вихователів, яким доведеться працювати з цією категорією дітей [4]. Отже, перед 

системою післядипломної освіти постає проблема моделювання концептуальних засад 

формування професійної готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

Теоретична, практична й прогностична значимість дослідження моделі психолога 

корекційно-освітніх установ полягає в тому, що передбачуваний соціально-психологічний 

підхід і методи моделювання дозволять надалі здійснювати перебудову деформованих 

компонентів з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей особистості 

кожного психолога в процесі сприйняття людини, у виявленні закономірностей і 

своєрідності емоційного відгуку при відбитті іншого в процесі спілкування. 

Вважаємо, що проблематика досліджень у галузі соціальної перцепції актуальна вже 

тим, що необхідно постійно враховувати, що одним із суб'єктів взаємодії є дитина з 

обмеженими можливостями здоров'я. Це диктує важливість дослідження закономірностей 

соціально-опосередкованого сприйняття людини людиною в процесі професійної 

діяльності. 

Слід прийняти до уваги ті обставини, що спеціальна психологія - галузь психології, 

що вивчає не тільки закономірності й механізми розвитку психіки дітей з відхиленнями в 



розвитку, але й особливий феномен: педагогічну діяльність тих, хто з такими дітьми 

працює. 

Це дозволить впритул наблизитися до розв'язання вже не вузькопрофесійної, а 

соціальної проблеми – "Кому бути психологом? Яким бути психологові?". Рівень 

готовності до взаємодії з людьми взагалі, та й з аномальними людьми зокрема, фахівця 

повинен займати значне місце в професійній підготовці, тому що оцінка особистості 

базується на тому, як вона взаємодіє з людьми, які способи, засоби й форми взаємодії 

застосовує.  

Усе це, як ми вважаємося, сприяє підвищенню професійної готовності фахівця.  

Таким чином, у центр уваги нашого дослідження поставлений психолог як 

особистість, з його творчим потенціалом, активністю, ініціативою й здатністю до 

професійного зростання [8, 9]. 

Отже, в основу розробки моделі психолога покладено принципи особистісного 

розвитку психолога, а саме: 

а) принцип залежності і свободи; 

б) принцип активності і адаптивності; 

в) принцип єдності зовнішньої і внутрішньої детермінації; 

г) принцип передбачення і рефлексії. 

Створення моделі компетентного психолога, що працює з дітьми з особливостями 

розвитку, передбачає визначення його призначення, функцій та умов діяльності; обсягу 

його знань, вмінь та навичок [6, 7]. Ми виокремлюємо компетенції у таких видах 

діяльності: 

1. Вивчення дітей з відхиленнями в розвитку: 

а) аналізувати дані про дітей, зафіксовані в картах психологічного, 

дефектологічного, логопедичного, педагогічного, медичного обстежень;  

б)  виявляти особливості психофізичного розвитку дітей;  

в) визначати актуальний рівень знань, умінь і навичок у дітей з відхиленнями в 

розвитку. 

2. Планування корекційно-виховного процесу: 

а) планувати педагогічний процес на основі принципу корекційної спрямованості;  

б) коректувати зміст, методи й прийоми виховно-освітньої роботи на основі обліку 

психологічних особливостей дітей;  

в) планувати використання прийомів корекційного впливу в процесі виховання й 

навчання дітей;  

г) координувати й погоджувати разом з іншими фахівцями план 

загальнопедагогічного впливу із планом корекційної роботи. 

3. Реалізація діяльності по всебічному розвитку й вихованню дітей з відхиленнями в 

розвитку: 

а) реалізовувати корекційно-освітні програми для індивідуальних і групових форм 

роботи з урахуванням можливостей вихованців з дітьми, що мають відхилення в розвитку; 

б) встановлювати доцільні стосунки з дітьми, що мають відхилення в розвитку;  

в) визначати разом зі спеціалістами конкретні корекційно-розвиваючі, навчально-

виховні завдання з урахуванням структури дефекту, вікових і індивідуальних 

особливостей дітей. Проводити заняття й організовувати спільну діяльність із дітьми з 

урахуванням вимог корекційно-педагогічного підходу;  

г) забезпечувати індивідуальний підхід на основі обліку психофізичних 

особливостей дітей; 

д) проводити разом зі спеціалістами діагностичне обстеження дітей з відхиленнями в 

розвитку, узагальнювати результати й визначати педагогічний прогноз; 

е) разом зі спеціалістами організовувати корекційно-освітню діяльність дітей з 

відхиленнями в розвитку;  



ж) будувати ділові й особистісні відносини з усіма особами, що приймають участь у 

вихованні дітей з відхиленнями в розвитку;  

з) координувати й погоджувати хід загальнопедагогічного впливу з корекційним;  

к) використовувати різноманітні прийоми навчання й виховання дітей дошкільного 

віку з відхиленнями в розвитку;  

м) організовувати різноманітні види діяльності дітей;  

н) організовувати комунікативну діяльність у дитячому колективі. 

4. Аналіз і оцінка результату корекційно-виховної роботи:  

а) аналізувати ефективність загальнорозвивального впливу з урахуванням 

психофізичних можливостей дітей;  

б) оцінювати результати корекційно-виховної роботи. 

5. Вивчення новітніх досягнень в області дошкільної корекційної педагогіки та 

психології: 

а) вивчати спеціальну літературу;  

б) вивчати передовий досвід по навчанню й вихованню дітей з відхиленнями в 

розвитку; 

в) розбудовувати рефлексію, проводити самоаналіз, самооцінку й коректування 

власної педагогічної діяльності в області організаторських функцій; 

г) адекватно оцінювати можливості психічного й фізичного розвитку дітей з 

відхиленнями в розвитку;  

д) перебудовувати хід загальнопедагогічної роботи відповідно до змін у мові й 

психіці дітей із проблемами в розвитку. 

При цьому модель фахівця повинна орієнтуватися на замовлення суспільства, на 

вимоги практики і відповідати якісній підготовці з метою успішної в подальшому 

професійної діяльності.  

Принципово важливим у побудові моделі психолога є особистісний компонент. Ми 

виділяємо сукупність тих компетенцій психолога, що забезпечують успішне виконання 

завдань, які виникають у реальній професійній діяльності в системі спеціального навчання 

і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку, а також компетенцій, що 

сприяють вдосконаленню його самоосвіти, саморозвитку з урахуванням потреб зазначеної 

системи [4, 5]. 
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