
255 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

Актуальність. Звернення до проблеми підго-товки майбутніх учителів-реабілітологів до робо-ти в умовах інклюзивного навчання учнів обумов-лено проблемами екології дитинства, які є злобо-денними для всієї світової спільноти. Сучасні змі-ни суспільного життя супроводжуються різким зниженням соціальної захищеності і здоров’я ді-тей. Це призводить до збільшення кількості дітей з ознаками соціально-педагогічної занедбаності, парціальної недостатності у розвитку значущих психофізіологічних і вищих психічних функцій. Такі діти, разом з тим, зазнають труднощів у на-вчанні, мають підвищений ризик шкільної деза-даптації. Наявність в загальноосвітній школі цієї категорії дітей і підлітків створює ряд додаткових труднощів для педагогів: сповільнену реакцію вчителя на проблеми дитини, труднощі у виборі стратегії і тактики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, труднощі в управлінні влас-ним емоційно-психічним станом. Для послаблення цих труднощів сформульовані педагогічні умови, за яких процес підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів здійснюється найбільш ефективно. 
Мета – на основі аналізу різних педагогічних умов, висвітлених у педагогічній теорії і практиці, спрямованих на вирішення тих чи інших дослід-ницьких завдань обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів. 

Методи дослідження ‒ теоретичні – аналіз наукових джерел із проблеми дослідження, що дало змогу обґрунтувати педагогічні умови підго-товки майбутніх учителів-реабілітологів до робо-ти в умовах інклюзивного навчання учнів. 
Аналіз оствніх досліджень. Перш за все, ви-значимося з поняттям «умови», «педагогічні умо-ви», під якими Д. Ахметова [1], А. Наїн [9], Г. Толмачева [11], Л. Федина [12], І. Хафизулліна [13] розуміють філософську категорію, що вира-жає відношення предмета до оточуючих його явищ, без яких він не зможе існувати, умови скла-дають те середовище, обстановку, в якій явище виникає, існує і розвивається. Вивчення змісту поняття «умови», «педагогічні умови» за різними авторами дозволило визначити сутність цієї педа-гогічної дефініції як доцільну сукупність змісту, форм і методів навчання студентів, що забезпечу-ють їх підготовку до роботи в умовах інклюзивно-го навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У педагогічній теорії і практиці розглядають-ся різні умови, спрямовані на вирішення тих чи інших дослідницьких завдань. Вивчаючи роботи вчених, пов’язаних із інклюзією (І. Хафизулліна (формування інклюзивної компетентності майбу-тніх учителів у процесі професійної підготовки) [13], Е. Глушко (підготовка майбутніх учителів до корекційної роботи з учнями в умовах педагогіч-ного коледжу) [2], Е. Петрова (соціально-
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ ДО РОБОТИ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 
У статті обґрунтовані педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи 

в умовах інклюзивного навчання учнів. Розкрито, що реалізація першої умови (формування у студентів 
стійкої позитивної мотиваційної спрямованості до інклюзивного навчання через використання інтера-
ктивних форм та активних методів) забезпечувалася використанням інтерактивних форм та актив-
них методів навчання. Встановлено, що друга педагогічна умова (використання практико-
орієнтованого потенціалу змісту фахових дисциплін для набуття знань про особливості реабілітацій-
но-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами) передбачала оновлення змісту 
дисциплін «Основи інклюзивної освіти» «Корекційна психопедагогіка», «Педагогіка загальна», «Психолого
-педагогічні основи корекційно-виховної роботи». Доведено, що реалізація третьої педагогічної умови 
(реалізація квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкрет-
них професійних дій у ході інклюзивного навчання учнів) здійснювалась з використанням технологій: 
ігрові технології, технології корекційно-реабілітаційної роботи, технології формування продуктивної 
професійної поведінки, ІКТ. 

Ключові  слова :  педагогічні умови, підготовка, майбутні учителі-реабілітологи, інклюзивне на-
вчання, інноваційні форми, активні методи навчання, педагогічні технології.  
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Анна ЧЕРЕДНИК Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів педагогічна реабілітація дітей-інвалідів в інтер-натному закладі) [10], В. Морозов (підготовка майбутнього вчителя до корекційно-педагогічної діяльності з дітьми, що зазнають труднощі в на-вчанні) [8], Д. Ахметова (формування самосвідо-мості підлітків з обмеженими можливостями здо-ров’я в процесі включеного навчання) [1], А. Демчук (формування професійної готовності майбутніх вчителів до здійснення інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями здо-ров’я) [4], З. Шевців (професійна підготовка май-бутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі ЗНЗ) [14], О. Гомонюк (формування професійно значущих якостей май-бутніх фахівців із фізичної реабілітації) [3], Т. Кузьмичева (підготовка майбутніх педагогів інклюзивної освіти) [6], Л. Федина (формування готовності вчителя до реабілітаційної діяльності в системі підвищення кваліфікації) [12] та ін.) на-ми не виявлено чіткого підходу до визначення тих умов, які сприяли б підготовці майбутніх учи-телів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзи-вного навчання учнів загальноосвітніх навчаль-них закладів.  
Результати дослідження. Узагальнюючи вищезазначене визначено такі педагогічні умови: формування у студентів стійкої позитивної моти-ваційної спрямованості до інклюзивного навчан-ня через використання інтерактивних форм та активних методів; використання практико-орієнтованого потенціалу змісту фахових дисцип-лін для набуття знань про особливості реабіліта-ційно-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; реалізація квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкретних професійних дій у ході інклюзивного навчання учнів. Перша педагогічна умова реалізовувалась у формі психолого-педагогічного практикуму у ході просвітницького і прикладного етапів. На просві-тницькому етапі в якості основного методу пере-дачі готових знань використовувалися як тради-ційні лекції, так і лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції-консультації. В ході лекції-бесіди встанов-лювався безпосередній контакт з аудиторією, об-говорювалися найбільш цікаві питання та досвід педагогів у цьому напрямі. Для знайомства з особ-ливостями поведінки використано лекцію-дискусію та прогресивну дискусію з метою групо-вого вирішення проблеми з одночасним трену-ванням учасників у відповідних комунікативних уміннях і навичках. Проведено дискусію в стилі телевізійного ток-шоу (Panel Debate).  Диференційований підхід на просвітницько-му етапі полягав у варіюванні методів і форм ор-ганізації роботи з педагогами. Наприклад, для 

студентів з переважанням непродуктивної пове-дінки пропонувалося надання допомоги в ході всієї роботи; для студентів з переважанням конс-труктивної поведінки пропонувалася допомога в міру необхідності; для студентів з переважанням конструктивної поведінки пропонувалася допо-мога за індивідуальним запитом. Прикладний етап роботи передбачав систему із 20 практичних занять, зокрема тренінгу з опти-мальною групою 10-15 учасників. Одне з занять присвячено усвідомленню стану впевненості і тривоги через виконання завдання: «Намалювати коло, розділити його на дві частини, позначивши в пропорції свою впевненість і тривогу. Можна коло розділити так, що впевненості буде належа-ти простору більше, а тривозі менше, можна, на-впаки, все коло віддати або впевненості, або три-возі. Можливо, що коло буде розділене навпіл. Зліва намалювати коло, позначивши свою впевне-ність і тривогу в минулому, а праворуч таке ж ко-ло, де позначте впевненість і тривогу в майбут-ньому.  Спробуйте відтворити ситуацію тривоги у професійній діяльності. З чим це пов’язано: з адмі-ністрацією, з батьками, з учнями, з майбутньою контрольною тощо? Чи впоралися ви зі своєю тривогою або вона переросла в дратівливість, страх, образу та ін. З позиції ситуації впевненості спробуйте оцінити ситуацію тривоги, дії інших і свої, їх причини. Чи знайшли ви в результаті тако-го аналізу шляхи зниження тривоги в майбутньо-му?». В кінці заняття пропонувалося, за бажанням, поділитися своїми переживаннями з групою. При-кладна частина психолого-педагогічного практи-куму проходила в п’ять етапів, кожен з яких хара-ктеризувався особливим комплексом завдань, методів і прийомів (таблиця 1.). Для оцінки результативності пропонованих прийомів та закріплення результатів проведено ділову гру «Експертиза». В ході гри моделювалися взаємини між учасниками для процедури оцінки і захисту будь-яких розробок. Гра спрямовувалась на зняття психологічного дискомфорту, набуття і закріплення практичних умінь і навичок констру-ктивного спілкування та діяльності, а також за-своєння більш продуктивних зразків групової роботи.  Як одного з активних методів навчання вико-ристано сценарний метод. Процедура проведення включала розподіл групи на робочі бригади: «стресори», «гравці», «експерти». «Стресори» про-понували для гравців ситуацію, взяту з педагогіч-ної практики (наприклад, проведення відкритого заняття педагогом-дефектологом). «Гравці» розіг-рували цю ситуацію. «Експерти» спостерігали за тим, що відбувається, аналізували і виділяли  
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позитивні, конструктивні дії «гравців». На про-хання того чи іншого учасника «експерти» нада-вали про нього інформацію критичного характе-ру. Потім відбувається зміна ігрових позицій. В ході семінарських занять використовувався такий метод, як брейнстормінг. Процедура брейн-стормінгу включала три стадії: «вироблення аль-тернатив», «вибір альтернатив», «втілення в жит-тя обраних альтернатив». На стадії «вибору альте-рнативи» учасники використовували метод сим-волічних аналогій, тобто вирішення завдання з погляду казкових (або фантастичних) героїв. В ході брейнстормінгу учасники працювали в підг-рупах, потім кожна підгрупа представляла інсце-нування своєї кращої альтернативи. З метою створення цілісного уявлення про рівень мотивації студентів рекомендовано вико-

ристовувати «Карту розвитку соціальних моти-вів». У ній відображено такі питання: особливості емоційного розвитку і поведінки, характер став-лення до проблем рухового і мовного характеру, особливості періоду адаптації в групі, своєрід-ність розвитку взаємин з педагогами і однолітка-ми, оволодіння комунікативними навичками, стан уявлень про навколишню дійсність і їх відо-браження в різних видах діяльності. «Карта роз-витку соціальних мотивів» являє собою опиту-вальник, що дозволяє швидко отримати досить об’єктивну інформацію про рівень розвитку соціа-льних мотивів. Опитувальник заповнювався інди-відуально для одного студента.  Згідно з другою педагогічною умовою для ефективного здійснення процесу підготовки  майбутніх учителів-реабілітологів використано 
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Таблиця 1 – Програма з формування позитивної мотивації до професійної діяльності Етапи Завдання Методи, прийоми Психологічні механізми 1 етап організацій-ний створення установки на активний психокоригу-вальний процес; установка правил і роботи групи; первинна діагностика очі-кувань учасників і трудно-щів у спілкуванні 

бесіда, вправи на релаксацію, прийоми самодіагностики, ігри на групову взаємодію 
від усвідомлення наявності непродуктивних стратегій до прагнення опанувати продук-тивними стратегіями 

2 етап формування продуктивних стра-тегій формування та розширен-ня можливостей викорис-тання продуктивних стра-тегій і навичок поведінки в повсякденному житті 
рольові ігри, релаксація, бібліотерапія, рефлексія і саморефлексія, підбір матеріалів для ство-рення індивідуального портфоліо 

перебудова поведінки через усвідомлення власних поведін-кових стратегій, зміна відповід-но до цього планів, завдань практичної діяльності 
3 етап формування саморегуляції пере-живань контроль динаміки пере-живань; оволодіння соціа-льно прийнятними форма-ми прояву почуттів і емо-цій 

робота в малих групах, ділові ігри, психогімнастика, ігротерапія, вправи на релаксацію, саморефлексія, створення індивідуального портфоліо 

усвідомлення і прийняття своїх переживань, викликаних не-продуктивною поведінкою, розширення діапазону саморе-гуляції своїх переживань 
4 етап формування мотивів поведінки розуміння причин неконс-труктивної поведінки; пошук, накопичення, оцін-ка конструктивних засобів формування конструктив-ної поведінки 

ділові ігри, рольові ігри, робота в малих групах, психогімнастика, ігротерапія, практичне використання індивідуального портфоліо 

оцінка міжособистісних чинни-ків, що перешкоджають вико-ристанню продуктивних стра-тегій, самоатрибуція, прийнят-тя відповідальності за свої вчинки 5 етап завершаль-ний підведення підсумків ро-боти, закріплення отрима-них позитивних результа-тів, отримання зворотного зв’язку від учасників за-нять про ефективність проведеної роботи; про-гнозування майбутніх про-фесійних і життєвих пла-нів учасників групи 

бесіда, ігри на групову взаємодію, вправи на релаксацію. через визначення позитивних результатів роботи групи тре-нінгу в цілому до усвідомлення власних особистісних досяг-нень 
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потенціал фахових дисциплін для набуття знань про особливості інклюзивного навчання у напря-мі реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та про специфіку професій-ної діяльності вчителя загальноосвітньої школи в умовах інклюзивного навчання. Для вдосконалення теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання розроб-лено програму курсу «Основи інклюзивної освіти» (тема «Реабілітаційна педагогіка»). До цієї теми уведено такий зміст: реабілітаційно-педагогічна діяльність як соціальна і психолого-педагогічна проблема, діти з порушенням у розвитку і пове-дінці, діти з труднощами в навчанні, класифікація причин відхилень у розвитку і навчанні дітей, їх причини, характеристика пограничних станів, методи діагностики дітей з особливими освітніми потребами, форми і технології реабілітаційної роботи, специфіка роботи з батьками дітей з особ-ливими освітніми потребами тощо.  Одним з найбільш важливих концептуальних положень у вивченні курсу «Корекційна психопе-дагогіка» є інтегративний підхід. Практична спря-мованість програми курсу «Корекційна психопе-дагогіка» для підготовки студентів полягає в мо-жливості формування цілого ряду практичних умінь у сфері реабілітаційно-педагогічної роботи. Студентам пропонувалися методики виявлення особливостей уваги ‒ (тест Бурдона), пам’яті (тест Бернштейна), мислення, уяви (тест Дж. Гілфорда), розумової працездатності (тест Векслера), кінестетики кисті (тест Г. Кумаріні). Особливу увагу в процесі дослідно-експериментальної роботи приділено формуван-ню діагностичних умінь (вивчення особистості дитини і відхилень в її розвитку і навчанні). Про-цес освоєння студентами умінь в галузі реабіліта-ційно-педагогічної діяльності тривав в період педагогічної практики.  У процесі дослідно-експериментальної робо-ти в системі підготовки майбутніх вчителів-реабілітологів велику увагу приділено організації науково-дослідницької діяльності. Ми спиралися на досвід дослідницької діяльності студентів в ході вивчення навчального курсу «Педагогіка за-гальна», коли їх інформують про основні види майбутньої науково-дослідної діяльності, основи наукової організації, напрями роботи Студентсь-кого наукового товариства, проблематики науко-вих досліджень викладачів.  На третьому курсі студенти залучалися до написання науково-дослідницьких робіт рефера-тивного характеру, які є першим етапом виконан-ня випускної кваліфікаційної роботи та розкрива-ють її теоретичні аспекти. Студенти мали можли-

вість вибору проблем для поглибленого вивчення з використанням діагностичних технологій, що набули поширення в системі реабілітаційної ро-боти в школі.  Третя педагогічна умова передбачала реалі-зацію квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкре-тних професійних дій у ході інклюзивного навчан-ня учнів. Для формування готовності до інклюзивного навчання у напрямі реабілітаційно-педагогічної діяльності застосовано технології: ігрові техноло-гії, технологію формування продуктивної профе-сійної поведінки, технологію корекційно-реабілітаційної роботи, ІКТ. Ігрові технології мають величезний потенціал для побудови навчального процесу в інклюзивну класі. Однак специфіка класу передбачає певні ви-моги до вибору ігрових технологій в ньому.  Корекційно-реабілітаційні заняття прово-дяться з учнями в міру виявлення педагогом, пси-хологом і дефектологом індивідуальних прогалин в їх розвитку і навчання. Дуже важливо встанови-ти наявний рівень розвитку і стану дитини за та-кими напрямами як фізичний стан, особливості та рівень розвитку пізнавальної сфери, ставлення до навчальної діяльності та її мотивації, особливості емоційно-особистісної сфери та засвоєння знань, умінь, навичок, передбачених програмою.  Серед індивідуально-групових занять виді-ляємо: удосконалення рухів і сенсорно-моторного розвитку, корекцію окремих напрямів розвитку психічної діяльності, розвиток основних розумо-вих операцій, розвиток різних видів мислення, корекцію порушень в розвитку емоційно-особистісної сфери: (релаксаційні вправи для мі-міки обличчя, драматизація, читання за ролями тощо), розвиток мовлення, оволодіння технікою мови, розширення уявлень про навколишній світ, корекцію індивідуальних прогалин в знаннях. З метою врівноваження стану нервової систе-ми дітей, на окремих етапах уроку використовува-ли фонограму лісу, співу птахів, записів легкої, заспокійливої музики. Наприклад, записи класич-них творів Бетховена («Місячна соната» та ін.) тощо. Очевидно, що підготовка вчителя-реабі-літолога до роботи в інклюзивному навчанні ви-магає певних умінь, особливої психолого-педа-гогічної підготовки, знань прийомів практичної психотерапії [7, с.80]. У процесі реалізації третьої умови розробле-но індивідуальну програму підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах ін-клюзивного навчання учнів загальноосвітніх на-вчальних закладів, яка обєднала три взаємопов'я-зані проблеми: 1) кінцеву мету всієї програми  
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реабілітації або перелік знань, навичок і умінь, якими повинен опанувати студент; 2) рівень інте-лектуального розвитку студента; 3) час і засоби для реалізації поставленої мети.  В організації та проведенні корекційно-реабілітаційної роботи значна роль відводилася первинному, проміжному і підсумковому медико-соціально-психолого-педагогічному консиліуму, який забезпечує координацію роботи фахівців на міждисциплінарному та міжвідомчому рівні, вно-сить корективи в план реабілітації та пропозиції про зняття або продовження патронажу або соці-ального супроводу. Вибір форм і методів корек-ційно-реабілітаційної роботи обумовлювався ви-явленими проблемами сім’ї з дитиною з інвалідні-стю, віковими факторами, особливостями особис-тісного розвитку. У ході використання ІК технологій на почат-ковому етапі певний психологічний бар’єр в online спілкуванні відчувають і викладачі, і сту-денти. Однією з причин може бути і мовна недос-коналість: невиразність мовного запасу, певні стилістичні помилки. Такий стан може бути подо-лано при попередній підготовці до використання онлайн засобів навчання. Як правило, це досяга-ється в процесі відеотренінгів, які проходять і студенти, і викладачі. Відеотренінг випереджає початок онлайн занять з використанням систем skype і openmitings. Студентам і викладачам про-понуються короткі тексти виступів, що містять емоційно-експресивні фрази і пропозиції. Після проголошення цих текстів спочатку по папері, потім напам’ять максимально виразно відбува-ється самоаналіз і самооцінка виступу.  Тренінг триває до повного засвоєння ролі оратора, лектора, людини, яка вільно викладає свої думки. Супровід процесу онлайн навчання з використанням систем скайп і опенмітінгс відбу-вається в 3 кроки. Крок перший. Прихильність до себе студентів і створення навчальної мотивації. Крок другий. Педагог починає працювати за своїм планом, пос-тійно залучаючи студентів до партнерських від-носин, в активну роботу, використовуючи інте-рактивні методи: брейнстормінг, кейс-метод, проблемне навчання, евристичні методи, діалог, рольові, сюжетні ігри, розробка спільних проектів та ін. Крок третій. Заняття завершується візуалі-зацією вивченого матеріалу, повторенням основ-них, найбільш значних елементів пройденого ма-теріалу. Не менш важливим елементом заверша-

льного етапу заняття є самооцінка студентами власної активності (self assesment). Студенти ді-ляться відчуттями про свою активність або, на-впаки, пасивність на занятті, висловлюють поба-жання щодо поліпшення заняття і про свої мож-ливості привнести певні поліпшення для активі-зації роботи студентів і викладача.  
Висновки. Отже, нами обґрунтовані такі педа-гогічні умови: формування у студентів стійкої по-зитивної мотиваційної спрямованості до інклюзив-ного навчання через використання інтерактивних форм та активних методів навчання; використання практико-орієнтованого потенціалу змісту фахо-вих дисциплін для набуття знань про особливості реабілітаційно-педагогічної роботи з дітьми з особ-ливими освітніми потребами; реалізація квазі-професійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкретних професій-них дій у ході інклюзивного навчання учнів. Реалізація першої умови забезпечувалася ви-користанням інтерактивних форм (психолого-педагогічний практикум, лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції-консультації, прогресивна диску-сія, дискусія в стилі телевізійного ток-шоу (Panel Debate), дискусія-діалог, закрита дискусія в мікро-групах, робота в малих групах, психогімнастика), активних методів навчання («питання-відповідь», метод «обговорення напівголосно», метод кліні-ки, евристичних питань, відтворення ситуації з професійної діяльності, ділові ігри, ігротерапія, вправи на релаксацію, підбір та створення індиві-дуального порт фоліо, сценарний метод, брейнс-тормінг, метод «шлюзу». З метою створення ціліс-ного уявлення про рівень мотивації студентів ви-користано «Карту розвитку соціальних мотивів». Реалізація другої умови передбачала оновлення змісту дисциплін («Основи інклюзивної освіти» «Корекційна психопедагогіка», «Педагогіка за-гальна», «Психолого-педагогічні основи корекцій-но-виховної роботи); використання організацій-них форм (семінар, дискусії, дебати, реферативні повідомлення, науково-дослідницька робота, пе-дагогічна практика, поза аудиторна діяльність), методів (рольові ігри, аналіз педагогічних ситуа-цій, виконання завдань творчого характеру, ком-плекс психолого-педагогічних вправ, планування реабілітаційних занять). Реалізація третьої умови здійснювалась з використанням технологій: ігро-ві технології, технології корекційно-реабіліта-ційної роботи, технології формування продуктив-ної професійної поведінки, ІКТ. 
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Анна Чередник. Педагогические условия подготовки будущих учителей-реабилитологов к 

работе в условиях инклюзивного обучения учащихся 
В статье обоснованы педагогические условия подготовки будущих учителей-реабилитологов к ра-

боте в условиях инклюзивного обучения учащихся. Раскрыто, что реализация первого условия 
(формирование у студентов устойчивой положительной мотивационной направленности к инклюзив-
ного обучения через использование интерактивных форм и активных методов) обеспечивалась исполь-
зованием интерактивных форм и активных методов обучения. Установлено, что вторая педагогиче-
ское условие (использование практико-ориентированного потенциала содержания профессиональных 
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Анна ЧЕРЕДНИК Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 
дисциплин для приобретения знаний об особенностях реабилитационно-педагогической работы с деть-
ми с особыми образовательными потребностями) предусматривала обновление содержания дисциплин 
«Основы инклюзивного образования» «Коррекционная психопедагогики», «Педагогика общая», «Психолого-
педагогические основы коррекционно-воспитательной работы». Доказано, что реализация третьей 
педагогической условия (реализация квазипрофессиональной деятельности, направленной на освоение 
способов и опыта выполнения конкретных профессиональных действий в ходе инклюзивного обучения 
учащихся) осуществлялась с использованием технологий: игровые технологии, технологии коррекцион-
но-реабилитационной работы, технологии формирования продуктивной профессиональной поведения, 
ИКТ. 

Ключевые  слова :  педагогические условия, подготовка, будущие учителя-реабилитологи, инклю-
зивное обучение, инновационные формы, активные методы обучения, педагогические технологии. 

 
Anna Cherednik. Pedagogical conditions of preparation of future rehabilitation specialists to work 

in conditions of inclusive students 'training 
The article substantiates pedagogical conditions of preparation of future rehabilitation teachers to work in 

the conditions of inclusive teaching of students. It is revealed that the realization of the first condition (formation 
of students of stable positive motivational orientation to inclusive learning through the use of interactive forms 
and active teaching methods) was ensured through the use of interactive forms (psychological-pedagogical prac-
ticum, lectures-discussions) , panel talk (panel debate), panel discussion, closed discussion in microgroups, small 
group work, psycho-gymnastics), active teaching methods (question-answer here, the “half-voice discussion” 
method, the clinic method, heuristic questions, the reproduction of the professional situation, business games, 
game therapy, relaxation exercises, selection and creation of individual portfolio, scenario method, brainstorming, 
gateway method a holistic view of students' level of motivation was used by the “Map of Social Motives Develop-
ment”. socio-pedagogical work with children with special educational needs) provided for updating the content of 
disciplines ("Fundamentals of inclusive education" "Correctional psychopedagogy", "General pedagogy", 
"Psychological and pedagogical bases of correctional and educational work); use of organizational forms 
(seminar, discussions, debates, abstracts, research, pedagogical practice, out-of-class activities), methods (role-
playing games, analysis of pedagogical situations, performance of creative tasks, complex of psychological and 
pedagogical exercises, planning of rehabilitation) . It is proved that the realization of the third pedagogical condi-
tion (realization of quasi-professional activity aimed at mastering the ways and experience of performing specific 
professional actions during inclusive student learning) was carried out with the use of technologies: game tech-
nologies, technologies of correction and rehabilitation work, technology of formation of technology. 

Keywords :  pedagogical conditions, training, future rehabilitation teachers, inclusive teaching, innovative 
forms, active teaching methods, pedagogical technologies.  


