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FACTOR STRUCTURE OF THE FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHERS’ READINESS
TO THE HEALTH RESERVATION ACTIVITY IN THE PRIMARY SCHOOL
Summary. Introduction. The successfulness of the future physical culture teachers’ professional preparation is
conditioned by the multiple quantity of its components
and the variability of the interconnections between them.
In connection with this the study of the future physical
culture teachers’ readiness to the health reservation activity in the primary school factor structure is up-to-date for
the scientific substantiation of the professional preparation system’s effectiveness.
Purpose. To find out the most relevant components of
the future physical culture teachers’ readiness to the
health reservation activity in the primary school.
Methods. The scientific and methodological information sources analysis, testing, the pedagogical experiment, the correlative and the factor analyses.
Results. The results of the future physical culture
teachers’ readiness to the health reservation activity in
the primary school factor analysis at the beginning and at
the end of the pedagogical experiment are presented in
the study. It is stated that at the end of the pedagogical
experiment, influenced by the theoretically substantiated
and implemented system of the professional preparation,
factor structure of the future physical culture teachers’

readiness to the health reservation activity in the primary
school being formed underwent some changes having
found themselves in the increase of the total contribution
of the factors to the general dispersion of the tokens, in
the change of separate factors’ structure and the informative relevance of particular components
Originality. Factor structure of the future physical culture teachers’ readiness to the health reservation activity
in the primary school.
Conclusion. The level of the general evaluation of the
skills and special knowledge, organizational, communicative, and gnostic skills is the basement for the formation of
the future physical culture teachers’ readiness to the
health reservation activity in the primary school. The
informative relevance of other components is lover and as
a result they have the secondary meaning in the general
structure of the readiness to the health reservation activity being formed in the primary school
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Постановка проблеми. У зарубіжних та
вітчизняних дослідженнях останнім часом
усе більшої актуальності набувають проблеми вивчення емоційного інтелекту: уточнюється поняття «емоційний інтелект» у
психолого-педагогічній літературі, досліджується історія становлення уявлень про
нього, виокремлюються форми, визначається структура, розробляються методики
розвитку й вимірювання. Активізація уваги щодо вивчення цього феномена зумов-

Проведено аналіз психолого-педагогічних і лінгвістичних досліджень у контексті формування емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи; визначено сутнісні
характеристики поняття «емоційна компетентність» з позицій лінгводидактики; визначено
технології формування емоційної компетентності.
Ключові слова: емоційний інтелект; емоційна компетентність; вербалізація емоцій;
лінгвістична теорія емоцій; психологічна теорія
емоційного інтелекту.
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лена вагомістю емоцій у ділових і особистісних стосунках, стилі керівництва й вихованні дітей, способах прийняття рішень і
розв’язання конфліктів, прийомах психологічного впливу на людей, професійному
зростанні.
У численних наукових розвідках відмічається, що емоційний інтелект - це особистісний ресурс для ефективного спілкування, вирішальний фактор самореалізації
особистості, який упливає на організацію
навчального процесу, є запорукою академічної успішності й залежить не лише від
розумових здібностей, а й від уміння усвідомлювати власний емоційний стан, керувати власними емоціями, впливати на
емоції інших під час спілкування. Про готовність до професійної діяльності, на думку вчених, можна говорити лише за умови
позитивного ставлення до вибраної діяльності; задоволення процесом і результатом
цієї діяльності; вміння адаптувати свою
поведінку до конкретної ситуації; мати
високо розвинутий емоційний інтелект та
вміло його використовувати у спілкуванні,
стосунках, розв’язанні професійно важливих завдань [1–3 ].
Зміна парадигмальних орієнтирів сучасної національної освіти зумовила виокремлення емоційного інтелекту як особистісного чинника професійного становлення
майбутнього вчителя, в тому числі вчителя
початкової школи. Гармонізація інтелектуального й емоційного чинників у професійній підготовці вчителів початкової школи
можлива за умови формування емоційної
компетентності на основі набуття знань
про емоції, вмінь уживати мовні засоби з
метою управління власними емоціями й
емоційними станами учасників освітнього
процесу. Сучасні дослідники одностайні в
думці, що формування емоційної компетентності необхідно розглядати у тісному
взаємозв’язку з комунікативною, а розвинений емоційний інтелект як один із найважливіших компонентів професійної готовності майбутнього вчителя початкової
школи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку емоційного інтелекту активно розробляється зарубіжними
й вітчизняними вченими. Емоційний інтелект є предметом багатьох наукових досліджень. Концепції емоційного інтелекту
представлені у працях зарубіжних (Д. Гоулман, П. Саловей, Дж. Мейєр, Д. Карузо,
Г. Гарднер, Р. Бар-Он, С. Хейн, Р. Купер,
Х. Вайсбах, К. Кеннон, Дж. Готтманта ін.)
та вітчизняних учених (О. Верітова, С. Дубовик, В. Зарицька, Н. Коврига, О. Лящ,
Е. Носенко та ін.).

Значний інтерес науковців спостерігається й до проблем вербалізації емоцій,
пошуку шляхів формування емоційної
компетентності майбутніх фахівців. Розробляється лінгвістична теорія емоцій (Г. Величко, І. Кость, О. Малиненко, Н. Негрич,
П. Селігей, Д. Станко та ін.); описуються
різноманітні класифікації емоцій з позицій
лінгвістики, пропонуються моделі емоційного інтелекту й визначаються його структурні компоненти, з’ясовується зміст поняття «емоційна компетентність» у контексті професійного становлення [4–6].
Як свідчить аналіз наукового доробку
зарубіжних і вітчизняних учених, виробляється потужна теоретико-методологічна
база для осучаснення фахової підготовки
педагогів. Оскільки важливу роль у ній відіграють
компетентнісний, особистіснодіяльнісний і технологічний підходи, то
естетичну компетентність розглядаємо у
тісному взаємозв’язку з комунікативною, а
розвинений емоційний інтелект як результат мислительної й мовно-мовленнєвої діяльності.
Мета статті: конкретизувати сутність
феномену «емоційна компетентність» та її
структуру на засадах емоціології, лінгвістики емоцій, лінгводидактики; визначити
методи і технології формування емоційної
компетентності в майбутніх учителів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Упродовж останніх десятиліть триває активний
пошук підходів до формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів. Моделюються психологопедагогічні системи, спрямовані на стимулювання інтелектуального й емоційного
розвитку комунікативно компетентних
членів суспільства (О. Верітова, Н. Волкова,
В. Зарицька, Л. Кондрашова, Є. Лодатко,
О. Милославська, Е. Носенко та ін..), вибудовуються сучасні концепції фахової підготовки[7] на теоретико-методологічних засадах емоціології. У психологічній науці
добре відомі такі моделі емоційного інтелекту: моделі емоційного інтелекту Дж.
Мейєра, П. Селовея та Д. Карузо, модель
компетентностей Д. Гоулмана, змішана
модель емоційного інтелекту Р. Бар-Она,
диспозиційна модель емоційного інтелекту
К.В. Петрідеса та А. Фурнема, змішана модель емоційного інтелекту Д. Люсіна, інформаційно перероблювана модель емоційного інтелекту Е. Носенко, інтегративна модель І. Андрєєвої та ін.
Зарубіжні дослідники описують емоційний інтелект як сукупність ментальних
здібностей, які впливають на усвідомлення
власних емоцій і емоцій партнерів по комунікації, управління цими емоціями;
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З погляду І. Андрєєвої, емоційний інтелект – інтегральне когнітивно-особистісне
утворення з найбільш вираженим когнітивним компонентом, сукупність розумових
здібностей, пов’язаних із розумінням емоцій і управлінням ними, компетенцій,
пов’язаних із обробленням і трансформацією емоційної інформації, а також комунікативних, емоційних, інтелектуальних і
регулятивних особистісних якостей, які
сприяють адаптації індивіда [10, c. 108].
Засоби об’єктивації емоцій (вербальні і
невербальні) залежать від форми, функцій і
структури емоційного інтелекту. Емоційний інтелект виявляється в різноманітних
формах. Так, згідно з метамножинною теорією Х. Гарднера, він існує в таких формах:
вербально-лінгвістична,
логікоматематична, візуально-просторова, тілесно-кінестетична, музично-ритмічна, внутрішньоособистісна, міжособистісна, природнича [11].
За результатами аналізу наукових досліджень можна зробити висновок про те, які
функції виконує емоційний інтелект, а саме:
 пізнавальну, накопичення й реалізації
емоційного досвіду [12,с. 50];
 адаптивну й стресозахисну [13–15];
 оцінювальну, репрезентативну й регулювальну Дж. Майєр, П. Саловей[16,17];
 мотивувальну[18];
 комунікативну[6];
 ідентифікаційну[19];
 рефлексивну й регулятивну[20; 21];
 інтерпретаційну[22];
На основі аналізу концепцій емоційного
інтелекту вчені визначають і описують
структурні компоненти емоційного інтелекту: усвідомлення людиною власних емоцій, здатність спостерігати за власними
почуттями, емоційна грамотність; здатність регулювати власні емоції – вміти заспокоїти себе, позбавитись тривожного
стану, який виникає, суму, або роздратованості; здатність мотивувати себе до діяльності (одним із компонентів мотивування
є самоконтроль); розпізнавання та розуміння емоцій, що виникають в інших людей; вміння підтримувати доброзичливі
стосунки; комунікативні вміння, які дозволяють успішно встановлювати емоційний
контакт зі співрозмовником та ін..
Тож відповідно до змістового наповнення компонентів емоційного інтелекту і його
функцій можемо визначити такі складники
емоційної компетентності.
Перш ніж визначити змістове наповнення емоційної компетентності, зауважимо, що проблема трактування цієї категорії
спричиняє необхідність урахування специфіки понять «здатність» і «здібність».

стійку інтегральну категорію, функції якої
зводяться до успішної внутрішньоособистісної та зовнішньоособистісної взаємодії;
фактор, який впливає на успішне особистісне і професійне зростання особистості
тощо.Емоційний інтелект розглядається як
здатність емоційно сприймати, оцінювати
та виявляти емоції, спроможність породжувати почуття, які сприяють мисленню,
і розуміти емоції й особистісні знання, а
також здатність свідомо регулювати емоції
задля сприяння власного емоційного та
інтелектуального зростання.
В Україні вивчення емоційного інтелекту набуло значного поштовху у зв'язку з
дослідженнями І. Аннєнкової, І. Аршави,
О. Верітової, О. Власової, С. Дерев'янко,
Т. Драбчук, С. Дубовик, Н. Ковриги, Е. Носенко та ін. Учені визначають передумови
розвитку концепцій емоційного інтелекту,
розробляють теоретико-методологічні засади, описують моделі розвитку емоційного
інтелекту у контексті професійної підготовки (І. Аннєнкова, В. Борисенко, О. Верітова, Н. Волкова, С. Дубовик, В. Зарицька), у
тому числі студентів, майбутніх викладачів
вищої школи, учителів. У розроблюваних
психологічних концепціях емоційний інтелект розглядається як система здібностей,
емоційних компетентностей, інтегральна
ознака особистісної ідентичності, психологічне утворення, яке забезпечує соціальну
адаптацію, успішність, продуктивне функціонування в особистісній та професійній
сферах. Сутність поняття «емоційний інтелект» пов’язується насамперед із професійною та індивідуально-особистісною успішністю людини.
Так, у дослідженнях Е. Носенко, Н. Ковриги емоційний інтелект визначається як
інтегральна властивість особистості, складник її внутрішнього світу. На думку вчених, «… емоційний інтелект є дійсно дуже
важливою інтегральною характеристикою
особистості, яка реалізується в її здібностях
розуміти емоції, узагальнювати їх зміст,
виокремлювати емоційний підтекст у міжособистісних
відносинах,
регулювати
емоції таким чином, щоб сприяти за допомогою позитивних емоцій успішній когнітивній пізнавальній діяльності та долати
негативні емоції, які заважають спілкуванню чи загрожують досягненню індивідуального успіху» [8, с. 36].
Привертаючи увагу до контролювальної
й регулювальної функцій, В. Зарицька визначає емоційний інтелект як інтегральну
властивість особистості розпізнавати, розуміти, контролювати, регулювати власні
емоції та емоції інших і використовувати ці
здатності для досягнення життєво важливих цілей [9, с. 53].
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Здебільшого у науковій літературі вони не
розрізняються. Не вдаючись тут до ретельного аналізу термінів, обмежимося тлумаченням їхнього значення, поданого мовознавцем Б. Антоненком-Давидовичем, який
визначає «здібність» як наявність природжених задатків якогось таланту, розумових властивостей чи нахил до якогось
уміння, а «здатність» – це «набута властивість чи придатність людини або речі до
чогось», «здатний відносять до людини, що
під впливом тих або тих умов у житті набула певних властивостей, а не народилася з
ними» [23]. Тож здібностями, на наш погляд, можна вважати розпізнавання власних емоцій; володіння емоціями; розуміння
емоцій інших людей; здібність до психологічної інтерпретації невербальної поведінки
інших
людей;
здібності
до
запам’ятовування емоцій (емоційний слух,
емоційна
пам’ять);
словесно-логічна
пам’ять; словесно-логічне мислення; відтворення й адекватне сприйняття мовних
засобів вираження емоцій; мовне чуття
(неусвідомлене володіння закономірностями мови у процесі вербалізації емоцій, індивідуальна система підсвідомих оцінок
емоційних станів формується в процесі
засвоєння мовних знань та свідомого оцінювання і переживання мовних явищ) за
умови, якщо ці якості є природженими.
Однак, зазначені якості можуть набуватися і в процесі певних видів діяльності. У
цьому випадку їх можна розглядати як
здатності, вміння здійснювати певні дії.
Доздатностей віднесемо сприймання й
розуміння емоцій за вербальними й невербальними засобами; маркування й вербалізацію емоцій, свідоме управління ними;
здатність використовувати емоції у процесі
мислення й комунікації; здатність опанувати елементами експресії (вербальні та невербальні) – мовою, мімікою, жестами, поставою; здатність застосовувати знання з
лінгвістики емоцій та емоціології в комунікативних процесах.
Важливим складником емоційної компетентності є система знань про сутність
емоційних явищ, структуру емоційної сфери, функції емоційного інтелекту та особливості прояву емоцій та почуттів, групи
емоцій – фундаментальних: інтерес, радість, захват, здивування, гнів, презирство, горе, огида, відраза, вина, сором,
страх, страждання, тривога, любов (за
К.Е. Ізардом), та похідних (напр., страждання, відчуття провини); позитивних і
негативних; структуру «вербальних еталонів» сприйняття експресії (судження, що
характеризують спілкування людини, яка
перебуває в певних станах: напр., презирство – крива посмішка, холодний погляд,

куточки рота опущені тощо); правила самоуправління емоціями; знання про стилі
спілкування, в тому числі власний стиль.
Оскільки репрезентуються емоції в мові
просодемами, інтонемами, фраземами,
лексемами, морфемами, синтаксемами, у
структуру лінгвістичних знань, одержуваних при опануванні мовознавчих дисциплін, необхідно включити відомості про засоби вираження емоцій – знання про емоційне навантаження виучуваних мовних
одиниць. Безперечно, ідентифікація емоцій
за мімікою, позою, жестами, ходою, поглядом зумовлює необхідність засвоєння знань
і про ці засоби.
Серед найважливіших умінь виокремимо такі: розуміти власні й чужі емоції та
почуття, керувати ними у процесі взаємодії; адекватно сприймати чужі емоції; проявляти емпатію; визначати джерело емоції
й ступінь її інтенсивності; конструювати
власні емоції адекватними мовними засобами; ідентифікувати емоції за мімікою,
жестами, «вербальними еталонами»; застосувати конструктивні стратегії поведінки в
конфліктних ситуаціях; вступати в діалогічне спілкування; встановлювати емоційний контакт зі співрозмовником; виявляти
емоційну стійкість та саморегуляцію в
стресових ситуаціях.
До автоматизму мають бути доведені дії
ідентифікації своїх і чужих емоцій; самоконтролю й саморегуляції; сприймання,
розуміння й об’єктивації емоцій мовними й
позамовними засобами. Такі дії становлять
сукупність необхідних для успішної професійної діяльності вчителя навичок.
Тож емоційну компетентність майбутніх
учителів початкової школи розглядаємо як
сукупність знань, умінь і навичок, необхідних їм для сприймання й розуміння чужих
емоцій і конструювання власних, потрібних для ефективної комунікації у навчальному процесі й у різних життєвих ситуаціях. Опанування виокремлених знань, умінь
і навичок, розвиток здатностей має відбуватися насамперед при засвоєнні знань
про мову й мовлення, стилі й типи текстів,
інтонаційні особливості оформлення текстів тощо.
Важливим засобом набуття естетичної
компетентності є педагогічні технології,
застосовувані під час викладання лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін. У
арсеналі практиків накопичено багато різних психолого-педагогічних технологій розвитку емоційної сфери особистості: техніки медитації, практики уважності, арттерапія, метод ненасильницького спілкування, казкотерапія, дихальні практики;
технологія групової навчальної діяльності,
методи інтелектуальної суперечки, фасилі36
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тованого диспуту, дискусія. Останнім часом набули поширення тренінги емоційноінтелектуального
розвитку.
Формувати
вміння легко і швидко встановити емоційний контакт із співрозмовником, проникати у внутрішній світ і визначати за вербальними і невербальними засобами спілкування його емоційний стан, на основі цього налагоджувати конструктивні взаємини
можна й за умови застосування таких технологій, як проектна, ігрова тощо.
Отже, успіх майбутнього вчителя початкової школи, його емоційна компетентність, комунікативна вправність дозволять
формувати нове покоління українців, здатних розпізнавати, контролювати й конструювати емоції з метою ефективної комунікації в різних ситуаціях спілкування.
Висновки та перспективи подальших
досліджень. Як свідчить аналіз нормативних документів, психолого-педагогічної
літератури, продуктивним у підготовці
майбутніх учителів початкової школи має
стати розроблення теоретико-методичних
основ створення і впровадження інтегративних курсів (насамперед маємо на увазі
інтеграцію педагогічних, психологічних,
лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін), спрямованих на комплексне й систематичне формування емоційної й комунікативної компетентностей.
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FORMATION OF EMOTIONAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
IN THE STUDY OF LINGUISTIC DISCIPLINES
Summary. The change of paradigmatic guidelines of
modern national education has led to the separation of
emotional intelligence as a personal factor in the professional development of future teachers, including primary
school teachers. Harmonization of intellectual and emotional factors in the professional training of primary school
teachers is possible provided the formation of emotional
competence based on the acquisition of knowledge about
emotions, the ability to use language to manage their own
emotions and emotional states of participants in the educational process. Modern researchers are unanimous in
the opinion that the formation of emotional competence
should be considered in close connection with the communicative, and developed emotional intelligence as one of
the most important components of professional readiness
of future primary school teachers.
The purpose of the study is to specify the essence of
the phenomenon of "emotional competence" and its structure on the basis of emotion, linguistics of emotions, linguodidactics; identification of technologies for the formation of emotional competence in future primary school
teachers.
The following research methods were used to solve
the problems: abstract-logical – to summarize the theoretical material on the problem of professional training of
future primary school teachers; generalization, analysis
and synthesis — for the analysis of theoretical research in
the fields of emotion and linguistics of emotions, clarification of the concept of "emotional competence", definition of
the set of knowledge, skills and abilities necessary for
perception, understanding and construction of emotions.
The results. The concept of "emotional competence" on
the basis of emotion, linguistics of emotions and linguistic
methodology is specified.
Originality. The concept of "emotional competence" is
specified, abilities, abilities, volume of knowledge, abilities and skills necessary for future primary school teachers for development of their emotional sphere are defined.

Abilities, in our opinion, can be considered the recognition
of their own emotions; possession of emotions; understanding other people's emotions; ability to psychologically interpret other people's nonverbal behavior; ability to
memorize emotions (emotional hearing, emotional
memory); verbal-logical memory; verbal and logical thinking; reproduction and adequate perception of language
means of expression of emotions; linguistic sense (unconscious mastery of the laws of language in the process of
verbalization of emotions, individual system of subconscious assessments of emotional states is formed in the
process of learning language knowledge and conscious
assessment and experience of language phenomena)
provided that these qualities are innate. However, these
qualities can be acquired in the process of certain activities. In this case, they can be considered as abilities, the
ability to perform certain actions.
Abilities include the perception and understanding of
emotions by verbal and nonverbal means; marking and
verbalization of emotions, conscious management of them;
ability to use emotions in the process of thinking and
communication; ability to master the elements of expression (verbal and nonverbal) — language, facial expressions, gestures, posture; ability to apply knowledge of the
linguistics of emotions and emotion in communicative
processes.
An important component of emotional competence is a
system of knowledge about the nature of emotional phenomena, the structure of the emotional sphere, the functions of emotional intelligence and features of emotions
and feelings, groups of emotions — fundamental: interest,
joy, delight, surprise, anger, contempt, grief, disgust,
disgust, guilt. , shame, fear, suffering, anxiety, love (according to K.E. Izard), and derivatives (for example, suffering, guilt); positive and negative; the structure of "verbal
standards" of perception of expression (judgments that
characterize the communication of a person who is in
certain states: for example, contempt, a crooked smile, a
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cold look, the corners of the mouth are lowered, etc.); rules
of self-management of emotions; knowledge of communication styles, including one's own style. Since emotions in
language are represented by prosodies, intonems,
phrases, tokens, morphemes, syntaxes, the structure of
linguistic knowledge obtained by mastering linguistic
disciplines, it is necessary to include information about
the means of expression of emotions — knowledge of the
emotional load of the studied language units. Undoubtedly, the identification of emotions by facial expressions,
posture, gestures, gait, gaze necessitates the acquisition
of knowledge about these tools.
Among the most important skills are the following: to
understand their own and others' emotions and feelings,
to manage them in the process of interaction; adequately
perceive other people's emotions; show empathy; determine the source of emotion and the degree of its intensity;
to construct own emotions by adequate language means;
identify emotions by facial expressions, gestures, "verbal
standards"; apply constructive strategies of behavior in
conflict situations; enter into dialogic communication;
establish emotional contact with the interlocutor; show
emotional resilience and self-regulation in stressful situations.

The actions of identifying one's own and others' emotions must be brought to automatism; self-control and selfregulation; perception, understanding and objectification
of emotions by verbal and extralinguistic means. Such
actions are a set of skills necessary for successful professional activity of a teacher.
Conclusion. Therefore, we consider the emotional
competence of future primary school teachers as a set of
knowledge, skills and abilities necessary for them to
perceive and understand other people's emotions and
construct their own, necessary for effective communication
in the learning process and in various life situations.
Mastering the selected knowledge, skills and abilities, the
development of abilities should occur primarily in the
acquisition of knowledge about language and speech,
styles and types of texts, intonation features of text design, and so on.
Keywords: emotional intelligence; emotional competence; verbalization of emotions; linguistic theory of emotions; psychological theory of emotional intelligence.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті обґрунтовано актуальність проблеми застосування новітніх цифрових технологій у роботі з особами з особливими освітніми
потребами. Доведено, що цифровізація освіти
сприяє підвищенню її якості, спостерігається
тенденція збільшення кількості віртуальних
освітніх платформ, цифрових інструментів та
електронних ресурсів для навчання онлайн та
офлайн. Це істотно полегшує доступ до освітнього процесу людей з особливостями психофізичного розвитку, комунікацію з однодумцями,
розвиток здібностей, партнерську взаємодію
тощо.
За результатами емпіричного дослідження
авторів, яке проведено серед педагогічних (науково-педагогічних)
працівників
ІваноФранківської та Київської областей, виявлено
їхнє ставлення до окресленої проблеми та найбільш ефективні технічні засоби для навчання
учнів з обмеженими можливостями. Серед
шляхів і можливостей застосування ІКТ в інклюзивному процесі виокремлено: персональні
комп’ютери, SMART-дошки, мобільні телефони,
планшети, асистивні (допоміжні) технології, що

використовуються у компенсаційних, комунікаційних і дидактичних цілях.
Визначено переваги та труднощі застосування цифрових технологій в інклюзивному
процесі. З’ясовано, що близько третини опитаних педагогів серед переваг використання ІКТ в
умовах інклюзії вважають: «підвищення мотивації до навчання учнів з ООП»; 20,2% респондентів – «індивідуалізацію процесу навчання» і
стільки ж – «розширення доступу для презентації навчального матеріалу»; 16,3 % – «можливості для розвитку розумових здібностей учнів
з інвалідністю», 6,7% – «наявність можливостей
для оперативного обміну інформацією»; 4,8% –
«необмежений доступ до інформації». За результатами опитування, серед типових труднощів щодо використання цифрових технологій
в інклюзії педагоги-практики вказали на: недостатню кількість навчально-методичного забезпечення – 34 особи (30,1%); низький рівень
підготовки педагогічних працівників щодо використання ІКТ в інклюзії – 25 осіб (24,3%); недостатнє комп’ютерне забезпечення закладів
освіти – 23 особи (22,4%); відсутність бажання
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