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віли позитивно. Але, аналізуючи пояснення до питання (що саме використоK
вує керівник у своїй діяльності), ми виявили, що знання новітніх освітніх і
управлінських технологій у керівників недостатні. 41 % респондентів зазнаK
чали у поясненнях лише використання кредитноKмодульної системи навчанK
ня.

На запитання про нестачу знань щодо управлінської діяльності, ми отриK
мали найрізноманітніші відповіді – від повної задоволеності й достатності своїх
знань до необхідності їх вдосконалювати та постійно нарощувати. Означене
дало змогу виділити наступні групи галузей, що потребують самоосвіти: пиK
тання нормативноKправової діяльності ВНЗ; потреба у володінні комп’ютерK
ними програмами, що підтримують процес управління та самопрезентації
власної управлінської діяльності; володіння іноземними мовами на рівні коK
ристувача; постійна увага до питань економічної складової управління заклаK
дом освіти.

Проведене опитування виявило потребу у подальшому самовдосконаленні
та самоосвітній діяльності з наступних питань: менеджмент та маркетинг в
освітній діяльності, інноваційні методи управління ВНЗ, англійська мова для
управлінців та наукової діяльності, психологія супроводу навчальноKвиховK
ного процесу, психологія педагогічного колективу, елементи бухобліку для
керівників закладами освіти, особливості створення власних сайтів та  техноK
логія їх просування.

Періодичність оновлення управлінських та професійних знань респонденK
тами розподілилася майже однаково (57% – систематично намагаються оновK
лювати свої знання, 64 % – звертаються до самоосвітньої діяльності періоK
дично). Найпоширенішими причинами, що заважають керівникам ВНЗ зверK
татися до довідкової літератури з метою самоосвітньої діяльності, є нестача
часу для її вивчення та відсутність коштів, які керівник міг би витратити на
придбання зазначеної літератури. Серед періодичних видань найбільш попуK
лярними серед керівників є “Управління закладом освіти”, “Вища школа”,
“Освіта”, “Педагогіка та психологія” та ін.

На питання “Чи спілкуєтесь Ви з іншими керівниками через комунікативK
не ІнтернетKсередовище (бере участь в ІнтернетKконференціях, форумах, теK
матичних обговореннях, обмінюєтеся досвідом у тематичних блогах та ін.)?”,
ми отримали лише 52 % ствердних відповідей.

На жаль, не всі респонденти усвідомлюють значення самоосвіти для проK
фесійної діяльності, 21% опитаних поглиблюють свої знання лише тоді, коли
стикаються на роботі із труднощами, які не в змозі подолати без додаткових
знань. Більшість же респондентів (50 %) періодично поповнюють свої знанK
ня, але їм бракує часу на більш плідну самоосвітню діяльність. 36 % опитаних
намагаються майже кожного дня приділити хоча б декілька часу на оновленK
ня своїх професійних знань.

Позитивним є той факт, що 21 % опитаних не лише постійно приділяють
увагу самовдосконаленню та саморозвитку, але й мають чіткий план самоосK
вітньої діяльності.

Діагностичні опитування керівників ВНЗ (в кількості 82 особи), щодо усвK
ідомлення ними значення самоосвітньої діяльності, довели, що більшість з них
визнають самоосвітню діяльність, як один з провідних видів діяльності сучасноK

го керівника ВНЗ (83 %); головними витоками самоосвітньої діяльності вваK
жають самоаналіз і вивчення літератури (68 %), але лише третя частина ресK
пондентів реалізує на практиці найбільш дієві напрямки та засоби самоосвіти.

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. У нашому
дослідженні було встановлено, що самоосвіта керівників ВНЗ стає фактором
їхнього саморозвитку за таких умов: самоосвітня діяльність має концептуальK
не обґрунтування, здійснюється як безперервний процес, зміст якого спрямоK
ваний на самопізнання й самовдосконалення; та вдосконалення професійних
та особистісних компетенцій.

Отже, сьогодні самоосвітня діяльність є передумовою ефективного управK
ління закладом освіти, результатом її є підвищення рейтингу керівника наK
вчального закладу, складовою його професійної репутації. Завдяки самоK
освітньої діяльності організовується інноваційна діяльність закладу освіти та
підвищується інноваційна мобільність керівника. Разом з тим, подальшого
вивчення потребують питання самоконтролю та самооцінки діяльності керівK
ника, що спрямована на самоосвіту.
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В статті розглядаються принципи побудови і загальна харак%
теристика системи психологічної корекції осіб з психофізичними
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відхиленнями (на прикладі аутизму). Теоретичною гіпотезою ме%
тодології системи побудови корекційної роботи є ствердження про
системні зміни в психіці дітей  з аутизмом в процесі їх онтогене%
тичного розвитку. Проведене нами дослідження показало, що ко%
рекційна робота з дітьми з аутизмом приносить найбільш пози%
тивні результати в разі раннього психологічного діагностування з
подальшою корекційною дією в найбільш ранні етапи онтогенетич%
ного розвитку. Досвід проведення психокорекційної роботи свідчить
про необхідність чіткого дотримання організації життя дитини
з аутизмом, як в умовах дошкільних установ, так і в умовах сімей%
ного виховання.

Ключові слова: система психологічної корекції, діти з психо%
фізичними відхиленнями, сімейне виховання.
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В статье рассматриваются принципы построения и общая ха%

рактеристика системы психологической коррекции лиц с психо%
физическими отклонениями (на примере аутизма). Теоретичес%
кой гипотезой методологии системы построения коррекционной
работы является утверждение о системных изменениях в психи%
ке детей с аутизмом в процессе их онтогенетического развития.
Проведенное нами исследование показало, что коррекционная ра%
бота с детьми с аутизмом приносит наиболее положительные
результаты в случае раннего психологического диагностирования,
с последующей коррекционной работой в наиболее ранние этапы
онтогенетического развития. Опыт проведения психокоррекцион%
ной работы свидетельствует о необходимости четкого соблюде%
ния организации жизни ребенка с аутизмом, как в условиях дош%
кольных учреждений, так и в условиях семейного воспитания.
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The paper describes the principles of construction and overall

characteristics of system of psychological treatment of people with mental
and physical disabilities (by the example of autism). Theoretical
hypothesis of methodology of constructing a correctional work is the claim
that there are system changes in the psyche of children with autism in the
course of ontogenetic development. Our studies have shown that the
correction work with children with autism brings the most positive results
in the case of early diagnosis, followed by psychological remedial work
at the earliest stages of ontogenetic development. The experience of the
psycho%correction work demonstrates the need for strict observance of
the organization of the life of a child with autism, both in terms of pre%
schools and in family education.
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У дітей з проблемами в розвитку наявні фізичні та (або) психічні недоK
ліки, які ведуть до відхилень у загальному розвитку. У залежності від харакK
теру дефекту, часу його настання, одні недоліки можуть повністю усуватися,
інші K тільки коригуватися, деякі – компенсуватися, для чого необхідно збуK
дувати корекційну роботу з урахуванням психофізіологічних особливостей
стану дитини. В цьому разі корекція психічного стану тягне за собою позиK
тивні зміни в емоційноKвольовій, особистісної, поведінкової сферах діяльності
дитини з психофізичним розладом.

Мета: Дослідження принципів побудови системи психологічної корекції
осіб з психофізичними відхиленнями (на прикладі аутизму).

Завдання:
1. Розробити план індивідуальної корекційної роботи з врахуванням принK

ципів її проведення, близькі і далекі цілі діагностики в обраному обсязі.
2. Розробити принципи побудови системи психологічної корекції осіб з

патологією (на прикладі аутизму) та розробити її модель.
У перекладі з латинської мови слово «корекція» позначає часткове випK

равлення або зміну. Корекція психічного розвитку K сукупність педагогічних і
психологічних впливів, спрямованих на виправлення, компенсацію недоліків,
відхилень в психічному та фізичному розвитку дитини. Включає як корекцію
окремих дефектів, так і цілісний вплив на особистість [5].

Психокорекційні технології K це сукупність знань про способи та засоби
проведення психокорекційного процесу. Психокорекційний процес K це складK
на система, що включає як стратегічні, так і тактичні завдання. Стратегічні K
розробка психокорекційних програм і комплексів. Тактичні K розробка меK
тодів і психокорекційних технік, вибір форми проведення корекційної робоK
ти, підбір груп, режим занять і т.п. [9].

При трактуванні понять методологічної основи системи корекційної робоK
ти з аутичними суб’єктами, ми спиралися на точку зору вчених, що розглядаK
ють методологію, як вчення про систему методів, у вузькому розумінні цього
поняття, за допомогою яких в рамках тієї або іншої науки, в ході теоретичноK
го або теоретикоKемпіричного дослідження, перевіряється вірогідність чи
істинність теорії або теоретичної гіпотези і застосовуються  отримані загальні
знання та основні принципи [1].

В той же час ми не ставили завдання побудови методології корекційної роботи
в повному обсязі, ми висловлюємо лише свою власну точку зору на дане поняття
і розкриваємо перспективу використання даної системи корекційної роботи.

Методологічну основу  побудови корекційної роботи  відображено нами в
моделі побудови системи психологічної корекції (рис. 1). Теоретичною гіпоK
тезою методології системи побудови корекційної роботи є ствердження про
системні зміни в психіці дітей з аутизмом в процесі їх онтогенетичного розK
витку. Проведене нами дослідження показало, що корекційна робота з дітьми
з аутизмом приносить найбільш позитивні результати в разі раннього психоK
логічного діагностування з подальшою корекційною дією в найбільш ранні
етапи онтогенетичного розвитку.

Досвід проведення психокорекційної роботи свідчить про необхідність
чіткого дотримання організації життя дитини з аутизмом, як в умовах дошкK
ільних установ, так і в умовах сімейного виховання.
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При цьому корекційна робота при аутичних порушеннях, починаючи з
перших моментів взаємодії з такими дітьми, повинна ґрунтуватися на індивіK
дуально розроблених підходах і бути особовоKорієнтованою і індивідуальноK
спрямованою програмою. Формальне ж перенесення зарубіжного досвіду при
корекції аутизму не є припустимим, будьKякі, як теоретичні, так і практичні
методики, необхідно використовувати з обережністю, з творчим підходом.

Програма включає гнучкі поведінкові модифікації, мовні завдання, руK
хові ігри, сенсорні заняття, що стимулюють вестибулярну систему, нормаліK
зують тактильну десенсибілізацію, музичні заняття, контакти з дітьми в нормі.

Розроблена нами система психологічної корекції включає у програму як
гру, так і малюнок, які спрямовані на розвиток зоровоKпросторового сприйK
няття, а також навчання дітей поняттям числа, рахунку, визначенню часоK
вих категорій, поглибленню орієнтування у формі предметів, тобто розвитку
пізнавальної сфери.

Рис. 1. Cистема психологічної корекції для дітей з психофізичними
відхиленнями.

Узагальнений аналіз отриманих власних даних і результатів аналізу літеK
ратури [2, 3, 6, 7, 11] дав змогу створити алгоритм проведення психологічної
корекції, що представлено на рис. 1.

Протягом реалізації нашої корекційної системи ми спиралися на взаємоK
дію між психологом, батьками дитини і самим суб’єктом корекції, тобто безK
посередньо дитиною.

 Суть розробленої в результаті проведеного дослідження авторської систеK
ми побудови корекційної роботи з врахуванням психологічних особливостей
суб’єктів з аутизмом включає наступні положення:

K створення сприятливих умов для проведення корекційної роботи. ВстаK
новлення попереднього контакту з дитиною, що страждає аутизмом; збір
інформації, необхідної для розробки стратегії корекції; забезпечення психоK
логічно обгрунтованих умов проведення корекційної роботи.

K необхідність визначення вектора корекційної роботи у дитини з аутизK
мом, принцип, що направляє на усунення найбільш вираженого недоліку
психологічного стану, що забезпечує найбільшу активність корекційної роK
боти на основі ослаблення впливу провідного у розвитку порушення факK
тора і поряд з цим підвищення рівня сформованості інших психічних
функцій.

K корекція психічного стану тягне за собою позитивні зміни в емоційноK
вольовій, особистісній, поведінковій сферах діяльності дитини з аутизмом;
     K необхідність побудови корекціонной роботи на основі сучасних досягнень
психологічної, медичної та інших наук з використанням узагальненого переK
дового научного і практичного досвіду;

K закономірність перекладу зовнішніх дій (процес екстеріорізаціі) суб’єкта
в процесі проведення корекційної роботи у внутрішнє (процес інтеріоризації),
що забезпечує можливість подальших зовнішніх дій  на більш високому їх
структурному рівні.

K  побудова корекційної роботи від простого до складного, з урахуванням
психофізіологічних особливостей станів дитини.

Результати психодіагностичного обстеження дозволяють нам спрогнозувати
зону актуального і найближчого розвитку кожної дитини, яка потребує проK
ведення корекційної роботи. Потім відбувається визначення відповідних завK
дань корекції і визначення межі психофізіологічних можливостей суб’єкта
психологоKкорекційної дії. Наступний етап – розробка плану індивідуальної
корекційної роботи з врахуванням принципів її проведення, близькі і далекі
цілі діагностики в обраному обсязі. Подальша робота орієнтована на вибір
методів і засобів корекційної  роботи. Цей етап роботи передбачає проведенK
ня контрольної  діагностики в неповному, тобто короткому обсязі і внесення,
при необхідності, змін в програму корекційної роботи.

Суть проведення психологічної корекції з врахуванням психологічних особK
ливостей суб’єктів з аутизмом полягає в тому, що на початкових етапах проK
ведення корекційної дії переважають індивідуальні форми роботи, які надалі
передбачають включення дитини до складу невеликих груп, чисельністю по
2K3 особи. При цьому передбачається участь батьків в заняттях, щоб вони в
подальшому мали змогу самостійно продовжити цю роботу в умовах домашK
нього виховання.
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 На всіх етапах корекційної роботи, особливо на початковій стадії, необхK
ідною умовою позитивного результату є встановлення довірчих стосунків з
суб’єктом дії. Наші спостереження показали, що при досить розвиненому
цілісному сприйнятті у суб’єкта можна проводити заняття з розвитку інших
психічних функцій – уваги, пам’яті, уяви, залежно від його інтелектуальних
можливостей. Обстеження виявило необхідність системної корекційної робоK
ти з розвитку зоровоKмоторної координації. Розроблено спеціальні сумісні заK
няття аутичної дитини і батьків в умовах сім’ї.

Для реалізації нашої корекційної системи ми спиралися на взаємодопомоK
гу між психологом, батьками дитини і самим суб’єктом корекції. Методичне
забезпечення в процесі реабілітації здійснювалося різними методами і прийоK
мами.

Під методологічним підходом у корекційній роботі ми розуміємо обрані
нами способи психологічного впливу, спрямовані на порушення в сприйнятті.
Під прийомами – шляхи реалізації цих способів.

Оскільки «аутизм» є медичним діагнозом, корекційна робота проводиться
комплексно групою фахівців, до яких входять психолог, лікарі, педагог.

Як показали дані нашого дослідження, а також досвід інших фахівців,
головне завдання корекційних заходів полягає в тому, щоб допомогти особам
з аутизмом частково або повністю адаптуватися у сучасному соціумі.

Нами було відібрано групу з 25 дітей з діагнозом аутизм для проведення
корекційної роботи, з них 20 хлопчиків (80%) і п’ять дівчаток (20%). ЕфекK
тивність запропонованої нами системи психологоKкорекційної дії визначалаK
ся за підсумками порівняльного аналізу результатів первинного та повторноK
го психологічного обстеження, на підставі якого було виявлено поліпшення
всіх показників, що вивчалися, по всіх проведених методиках.

Результати психодіагностичного обстеження дозволяють нам намітити зону
актуального і найближчого розвитку кожного індивіда, який має потребу в
проведенні корекційної роботи. Потім відбувається визначення відповідних
завдань корекції і визначення межі психофізіологічних можливостей суб’єкта
психологоKкорекційного впливу. Наступний етап – розробка плану індивідуK
альної корекційної роботи з урахуванням принципів її проведення, близькі й
далекі цілі (стратегія і тактика корекційного впливу). Подальша робота спряK
мована на вибір методів і засобів корекційної роботи. Цей етап роботи передK
бачає проведення контрольної виборчої діагностики та внесення, при необхіK
дності, змін в програму корекційної роботи.

Сутність проведення системи психологічної корекції з урахуванням псиK
хологічних особливостей суб’єктів з аутизмом полягає в тому, що на початкоK
вих етапах її проведення переважають індивідуальні форми роботи, які в поK
дальшому припускають включення індивіда до складу невеликих груп, чиK
сельністю не більше 2K3 осіб. При цьому треба мати на увазі участь батьків у
заняттях, оскільки їм необхідно в подальшому самостійно продовжити наK
вчання в умовах сімейного виховання. На всіх етапах корекційної роботи,
особливо на початковій стадії, необхідною умовою позитивного результату є
встановлення довірчих відносин з суб’єктом впливу.

Висновки:
1. Проведене нами дослідження показало, що корекційна робота з дітьми,

що страждають аутизмом, приносить найбільш позитивні результати у випадK
ку раннього психологічного діагностування з подальшим корекційним вплиK
вом в найбільш ранньому віці.

2. Нами було встановлено, що корекційна робота при аутичних порушенK
нях, починаючи з перших етапів взаємодії, повинна грунтуватися на індивіK
дуально розроблених підходах і є особистісноKспрямованою, індивідуальноK
орієнтованою програмою.

3. Корекційна робота включає в себе гнучкі поведінкові модифікації,
мовну терапію, рухові вправи, сенсорну терапію, представлену заняттями,
стимулюючими вестибулярну систему, нормалізує тактильну десенсибілізацію;
музичні заняття; контакт з дітьми в нормі.

4. Наші спостереження показали, що при досить розвиненому цілісному
сприйнятті у суб’єкта можна проводити заняття з розвитку інших психічних
функцій – уваги, пам’яті, уяви, залежно від його інтелектуальних можливоK
стей. Обстеження виявило необхідність системної корекційної роботи з розK
витку зоровоKмоторної координації. Розроблено спеціальні сумісні заняття
аутичної дитини і батьків в умовах сім’ї.

Рис. 2. Алгоритм проведення системи психологічної корекції для
суб’єктів з психофізичними вадами.
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БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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Караваева Т.Л.,  Кашуба М.В.

В работе рассматривается коммуникативная и обучающая
специфика профессиональной деятельности учителя иностранно%
го языка. Профессионально%коммуникативные умения учителя
реализуются на основе общих речевых умений и обусловлены уров%
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Караваєва Т.Л., Кашуба М.В.
В роботі розглядається комунікативна і навчальна специфіка

професійної діяльності викладача іноземної мови. Професійно%ко%
муникативні вміння вчителя реалізуються на основі загальних
мовних навичок і обумовлені рівнем їх розвитку.

Ключові слова: комунікативний та когнітивний компоненти,
професійно%комунікативні навички, продуктивні навички, перцеп%
тивно%аналітичні навички.

TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE
FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Karavaeva T.L., Kashuba M. V.
Communicative and educational aspect of professional competence

of the future teachers of English is considered in the article. Professional
and communicative skills of the teacher are realized on the basis of general
speech habits and stipulated by the level of their usage.

Key words: communicative and cognitive components, professional
and communicative skills, productive skills, perceptive and analytical
skills.

Проблема коммуникативной подготовленности очень сложна, многогранK
на и до сих пор является предметом обсуждения в психологоKпедагогической
литературе. Наболее актуальным вопросом, в который упирается решение
данной проблемы, выступает специфика профессиональных умений препоK
давателя. Вплоть до настоящего времени психологами и педагогами высказыK
ваются мнения, отражающие разные концептуальные подходы к определеK
нию понятия «умение». В умении структурноKфункционально компенсируK
ются осмысленные действия и операции, для него характерно единство внеK
шних и внутренних действий, которые не стереотипны, а при функционироK
вании постоянно модифицируются, приобретают новые качественноKсвоеобK
разные оттенки [4; 6].

Умение – это процесс, последовательность действий, входящая в состав
специальной (профессиональной) деятельности человека, это сложное, устойK
чивое образование, сплав системы знаний и навыков, это способ деятельносK
ти человека, это психическое свойство личности, ставшее внутренней возможK
ностью наиболее успешного выполнения деятельности. Понятие «профессиоK
нальное умение» является основной единицей выражения содержания и плаK
нируемого результата профессиональной подготовки будущих учителей [7].
Проблема развития коммуникативных умений приобретает особую значимость
и остроту в связи с изменением образовательной парадигмы и выдвижением
на первый план культуросообразных подходов [5; 1].

Проанализировав разные точки зрения, мы согласимся с авторами, считаK
ющими, что специфика профессиональной деятельности учителя иностранK
ного языка определяется тем, что она является одновременно коммуникативK
ной и обучающей [3; 7]. Соответственно и коммуникативные умения учитеK




