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ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
FORMING OF THE INTEGRATED SOCIAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF
THE FUTURE TEACHER OF PRIMARY SCHOOL TO INCLUSIVE EDUCATION
У статті представлено теоретичний аналіз інтегральної соціально-педагогічної
компетентності вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти до
організації інклюзивного навчання. Схарактеризовано складники інтегрованої соціальнопедагогічної компетентності. Обґрунтовано закономірності та принципи формування
інтегральної соціально-педагогічної компетентності у процесі професійної підготовки в
закладі вищої освіти. Визначено етапи, мету, завдання, методи і форми формування у
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Мета дослідження полягає в обґрунтуванні концептуальних засад
формування інтегральної соціально-педагогічної компетентності майбутнього
вчителя початкових класів до інклюзивного навчання в закладі загальної середньої
освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стає очевидним, що майбутній
учитель початкових класів в умовах запровадження інклюзивного навчання в
заклад загальної середньої освіти повинен уміти здійснювати кваліфіковану
професійну діяльність із розмаїтими учасниками учнівського колективу, їхніми
батьками, колегами. Отже, можна стверджувати, що професійна підготовка
майбутніх учителів початкових класів повинна передбачати формування
інтегральної соціально-педагогічної компетентності.
Проаналізувавши
літературу,
присвячену
дослідженню
проблемі
професійної компетентності педагога, дійшли висновку, що інтегрована соціально педагогічна компетентність - показник особист існого новоут ворення, щ о
характ еризуєт ься синт езом т еорет ичних соціоінклю зивних знань, практ ичних
навичок і вмінь, особист існо значущ их і проф есійно важ ливих якост ей, необхідних
для гот овност і усп іш н о здійсню ват и соціально-педагогічну діяльніст ь т а
здат ност і корист уват ися ним и для р о з в ’я за ння ст андарт них і нест андарт них
соціально-педагогічних сит уацій і проблем, п о в ’я за ни х із навчанням р о зм а їт и х
діт ей в інклю зивном у середовищ і за кла ду за га льн о ї середньої освіт и (ЗЗСО) [4].

Формування інтегрованої соціально-педагогічної компетентності відбувається
за закономірностями, а саме за:
1) загальною, що характеризується зв’язком з суспільними вимогами, темпами
й потребами розвитку суспільства;
2) загальнонауковою, яка є спільною для загальної, спеціальної та соціальної
педагогіки, загальної та спеціальної психології, соціології, філософії;
3) власне соціально-педагогічною: дидакт ична, яка розглядається як стійка
залежність між елементами навчання - діяльністю вчителя, діяльністю учнів та
змістом навчання; виховна , реалізація якої виявляється у взаємозалежності
навчаючи виховуй і розвивай, єдності свідомості та поведінки, опорою на
позитивні якості учнів, стимулювання пізнавальної активності особистості, емоцій
в учінні; корекційно-розвивальна, результати якої залежать від роботи команди
фахівців й внутрішнього світу дитини. Учитель в освітньому процесі повинен
постійно адаптувати і модифікувати форми, методи й засоби навчання, які б
сприяли подоланню й послабленню психофізичних порушень; організаційна з абезпечення оптимальної організації корекційно-освітнього процесу задля
досягнення максимально можливих за визначених умов результатів; креат ивна обумовленість результативності соціально-педагогічної діяльності рівнем
професійної майстерності й творчості вчителя початкових класів; соціологічна необхідність координації спільних зусиль соціально-корекційних впливів школи,
сім’ї та громадськості [2].
Вихідними положеннями формування інтегрованої соціально-педагогічної
компетентності є принципи освіти (гуманізм та гуманітаризація, демократизація),
принципи навчання (науковість, міцність засвоєння знань, професійна спрямо
ваність, міжпредметні зв’язки, зв’язок теорії з практикою, послідовність та
систематичність) та наступні спеціальні принципи: ком пет ент нісного п ід хо д у створення педагогічних умов для розвитку когнітивного, діяльнісного й
особистісно фахового складників соціально-педагогічної компетентності;
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- моделювання соціально-педагогічних ситуацій із реальної
практики інклюзивного навчання, зведення до педагогічної задачі та її
розв’язування; т ехнологізації - визначення технологій навчання на основі мети
навчання та моделей гуманістичної, особистісно орієнтованої педагогіки;
діалогізації - підвищення рівня розуміння комунікативного процесу з усіма
суб’єктами; формування навичок спілкування в діалозі; креат ивност і забезпечення умов для впровадження контекстного навчання, спрямованого на
моделювання майбутньої соціально-педагогічної діяльності, вибір методів та
методичних прийомів згідно з психофізичним розвитком кожної дитини; вибір
форм організації навчальної діяльності, що допоможуть розвивати взаємодопомогу,
взаєморозуміння, доброзичливість та толерантність у процесі інклюзивного
навчання; орієнт ації на особист іст ь студента - створення соціокультурного
освітнього середовища закладу вищої освіти, адаптація і модифікація змісту,
методів та форм навчання відповідно до їхніх природних здібностей, які
забезпечать самореалізацію студента в освітньому процесі закладу в умовах
інклюзивного середовища.
Інтегрована соціально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя
початкових класів ЗЗСО уможливить організацію інклюзивного навчання в таких
напрямах:
О світ нє спрям ування соціально-педагогічної компетентності виявляється як
здатність і готовність використовувати комбінацію теоретичних та практичних
знань, умінь та навичок для здійснення педагогічної діяльності в інклюзивному
середовищі, як-от: загальнопедагогічних, фахових, психологічних, інформаційних,
математичних, технологічних, предметних, методичних, дослідницьких, особистісних.
С оціологічне спрям ування розглядають як усвідомлення значущості соціальнопедагогічної діяльності, розуміння сутності соціальних проблем, які існують у
суспільстві та в інклюзивному класі, а також проблем дітей з особливими освітніми
потребами; забезпечення успішної соціалізації розмаїтих учнів до нових умов
навчання в закладі загальної середньої освіти.
К орекційне спрям ування розглядають як здатність виконання роботи,
пов’язаної з корекцією соціально-педагогічної занедбаності; затримкою психічного
розвитку, пізнавальної діяльності, навичок спілкування й соціалізації в умовах
інклюзивного середовища, а також умінь і навичок у процесі навчання.
Р еабіліт аційне спрям ування полягає у здатності сприйняти дитину з
особливими освітніми потребами такою, якою вона є, надати їй в освітньому
процесі можливості повноцінного відновлення в соціумі, зняття психологопедагогічних комплексів і фобій, удосконалення діяльності вищих психічних
процесів, утрачених пізнавальних умінь та навичок особистісних якостей [4].
Безперечно, підтримуємо думку Н. Ашиток [1] про те, що педагогічний процес
закладу вищої освіти необхідно вибудовувати так, аби майбутні вчителі
початкових класів оволодівали інтерактивними формами навчання, розвивали
необхідні особистісні й професійні якості, які забезпечать ефективність виконання
ними професійної діяльності в інклюзивному середовищі ЗНЗ. Саме тому,
організаційно-процесуальні засади процесу формування інтегрованої соціальнопедагогічної компетентності охоплюють:
1. П роцесуально-т ехнологічний концепт . Запровадження в педагогічну
систему закладу вищої освіти інноваційних технологій (проблемна, модульна,
проблем ност і
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інформаційна й контекстна технології навчання), методів (пояснювально ілюстративні, словесні, наочні, практичні, дослідницькі, інтерактивні, метод
проектів, тестування, математичного моделювання) і форм (лекції, практичні й
лабораторні заняття, заліки) навчання.
2. Д іагност ико-результ ат ивний концепт , що спрямовується на виявлення тих
елементів освіти, які забезпечать процес формування в майбутніх учителів почат
кових класів структурних складників інтегрованої соціально-педагогічної компе
тентності.
Схарактеризуємо структуру інтегрованої соціально-педагогічної компетент
ності, яка включає такі її складники:
К огніт ивна
компонента
забезпечується
системою
знань,
тобто
гносеологічною підготовкою випускника, яка має здійснюватися на засадах
компетентнісного підходу, що передбачає модернізацію змісту навчальних
дисциплін з одночасним визначенням компетентностей і компетенцій.
П ерш у групу утворюють професійні знання, які законодавчо забезпечують роз
виток інклюзивної освіти в Україні, визначають стратегічні напрями розвитку
освітньої галузі. Ці знання студенти здобувають з циклу загальнонаукових і
правових дисциплін: законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,
Конвенції ООН “Про права інвалідів”, “Державного стандарту початкової освіти”,
Концепції розвитку інклюзивної освіти, “Державного стандарту спеціальної
освіти” та інших.
Д р у гу групу складають загальнопедагогічні знання, які здобувають студенти в
процесі вивчення:
а) загальної педагогіки, що стосується процесів навчання, виховання,
розвитку, корекції, соціалізації, виявлення найоптимальніших організаційних форм
і методів успішного навчання учнів із різними пізнавальними можливостями;
б) спеціальної педагогіки, що допоможе створювати корекційнокомпенсаторні програми навчання дітей із помірною розумовою відсталістю,
аутичним синдромом, синдромом Дауна; застосовувати інноваційні методи
навчання з метою їхньої фізичної, трудової й соціальної реабілітації;
в) психології, яка забезпечить визначення природи та закономірностей
психічного розвитку особистості; індивідуально-психологічних особливостей дітей
із тими чи іншими проблемами в розвитку (вищої нервової діяльності,
темпераменту, характеру, рівня сприймання, запам’ятовування, працездатності,
розвитку емоційно-вольової сфери тощо);
г) дисциплін із циклу соціальної роботи, що забезпечать знання та вміння
проводити патронаж і супровід дітей з особливими освітніми потребами;
здійснювати захист прав і свобод особистості; надавати необхідну інформацію та
гарантувати допомогу, визначену державою; здійснювати корекцію соціальних
стосунків чи соціальних дій.
До т рет ьої групи відносимо фахові (спеціальні) знання основ соціальнопедагогічної діяльності в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої
освіти, що забезпечать опанування змістом, методами, формами й засобами
інклюзивного навчання молодших школярів; методикою викладання навчальних
дисциплін у початковій школі з урахуванням наявності в класі дітей із різним
рівнем психофізичного та інтелектуального розвитку й поведінки; інноваційними
технологіями навчання; знаннями діагностики щодо виявлення й вивчення
причинно-наслідкових зв’язків розвитку соціально-педагогічної проблеми.
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вміння, за допомогою яких реалізується професійна діяльність в інклюзивному
середовищі закладу загальної середньої освіти.
У нашому дослідженні поняття “вміння” будемо трактувати як здатність
виконувати визначену професійну діяльність за допомогою різноманітних дій, які
підпорядковані меті та спрямовані на вирішення різноманітних соціальнопедагогічних завдань, пов’язаних із визначеними функціями професійної
діяльності майбутнього вчителя початкової школи.
Відповідно до теми й мети нашого дослідження нами визначено сукупність
умінь, які ми наповнили відповідними характеристиками.
М ет одичні вм іння - здатність організовувати й планувати інклюзивний
освітній процес, запроваджувати інноваційні технології інклюзивного навчання;
уміння аналізувати соціально-педагогічні факти, явища, процеси; уміння
використовувати здоров’язбережні та арттерапевтичні методи навчання;
розробляти курикулум для особливої дитини; планувати, організовувати й
проводити урок в інклюзивному класі, розробляти дидактично-роздатковий
матеріал, надавати індивідуальну консультативну допомогу й ін..
П рогност ичні вм іння - здатність передбачати кінцевий результат після
застосування адекватних методів навчання, необхідних для стимулювання
активності як окремих учнів, так і колективу в цілому; уміння активізовувати
пізнавальні процеси, створювати умови для корекції, виховання, навчання,
розвитку й соціальної адаптації учнів з особливостями психофізичного розвитку,
засвоєння ними інтелектуального й морального досвіду.
Інф орм аційні вм іння - здатність опрацьовувати різні види інформації про
суб’єкта професійного впливу, як-от: медична карта, медичний діагноз, довідки;
адаптовувати та модифіковувати навчальний матеріал для інклюзивного навчання;
використовувати сучасні інформаційні технології навчання для ефективного
засвоєння знань.
М от иваційні вм іння - здатність формувати позитивну мотивацію до учіння
дітей з особливостями розвитку й виховувати в них оптимізм, бачення життєвої
перспективи, відчуття успіху, коректувати емоційну, конативну та діяльнісну
сфери; здатність бути доброзичливим, чуйним, урівноваженим, толерантним,
формувати позитивну мотивацію до учіння, створювати успіх у навчанні.
К ом унікат ивні вм іння виявляються у здатності вчителя спілкуватися під час
виконання соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі, що
реалізується насамперед у його взаєминах з учнями в системі “учень-учительучень”, усвідомлення адекватності й дієвості його психологічних знань; діяти за
принципами гуманної педагогіки, виявляти емоційну стійкість, гнучкість у
спілкуванні [3].
П роф ілакт ичні
вм іння
це здатність попереджати виникнення
конфліктогенних ситуацій, які з’являється тоді, коли задоволення потреб одного
учня заважають задоволенню потреб іншого, що у свою чергу може провокувати
конфлікт, зокрема, це стосується психолого-педагогічних конфліктів, які
ґрунтуються на суперечностях, що виникають у освітньому процесі під час
зіткнення вимог у взаємостосунках “учитель-учень”, “учитель-батьки”, “учителькоманда фахівців”, як-от: булінг та мобінг.
С оціально-реабіліт аційні вм іння - здатність підтримувати молодших школярів
у процесі їхньої соціалізації чи пристосування до нових соціальних умов; здатність
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приймати рішення й прагнути до розуміння інших; блокувати неприємні почуття та
власну невпевненість; уявляти, як слід досягти мети найефективнішим методом;
правильно розуміти бажання, очікування й вимоги інших, урахування їхніх прав.
Р еабіліт аційно-анім аційні вм іння - здатність створювати умови для
відновлення життєдіяльності в соціумі, вправність організовувати дозвіллєву
діяльність у соціумі, спільний відпочинок учнів із батьками; здатність
задовольняти потребу школяра в психологічному розвантаженні від утоми за
допомогою контакту з природою, участі в турпоходах, морських прогулянках
тощо.
К орекційно-розвивальні вм іння - здатність організовувати цілеспрямований
розвиток пізнавальної сфери учнів з особливими освітніми потребами; відбирати й
застосовувати необхідні для вирішення корекційних завдань методи, прийоми та
засоби навчання, виховання, діагностики, корекції, компенсації відповідно до
вікових та психологічних особливостей психофізичного розвитку.
О цінно-корекційні вм іння - здатність вчителя отримувати інформацію про
наявний рівень знань молодших школярів, оцінювати його та проводити відповідну
корекцію.
О собист існо ф ахову компоненту будемо розглядати складником інтегрованої
соціально-педагогічної компетентності, який забезпечить здатність організовувати
інклюзивне навчання у ЗЗСО, що підвищить значущість інших компонент. У їхній
структурі будемо розглядати не всю сукупність якостей особистості, а лише ті, які
максимально відповідають вимогам інклюзивного навчання, специфіці соціальнопедагогічної діяльності в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої
освіти. Серед них виділяємо дві групи: особистісно значущі якості та професійно
важливі якості.
1. О собист існо значущ і якост і характеризують ставлення майбутніх учителів
до суспільства, людини, колеги, до себе, вони дозволять свідомо контролювати ре зультати своєї діяльності, вибудовувати поведінку в інклюзивному класі та педаго
гічному середовищі, серед них: гуманність, відповідальність, комунікабельність,
справедливість, емоційність, емпатійність, доброзичливість, ерудованість, креатинність.
2. П роф есійно важ ливі якост і: спрямованість, відповідальність, інтерес,
потреби, мотиви, що сприятимуть гнучкості, мобільності й критичному мисленню,
стресостійкості, відповідальності та професійній педагогічній спрямованості.
П роф есійна реф лексія допоможе майбутнім учителям початкових класів під час
здійснення роботи в інклюзивному середовищі ЗЗСО спостерігати за власною
діяльністю, поведінкою, внутрішнім станом; критично ставитися до власної
поведінки; сформулювати отримані результати, передбачити мету подальшої
роботи, скорегувати свою індивідуальну траєкторію діяльності (самооцінка,
самоконтроль, самовдосконалення).
Формування інтегрованої соціально-педагогічної компетентності передбачає
три етапи (рис. 1).
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І Етап
Інформаційномотиваційний

Мета: ознайомлення з педагогікою

Форми і методи: навчальні

інклюзивної
освіти,
формування
мотиваційно-ціннісного ставлення до
роботи в інклюзивному середовищі

заняття, самостійна робота,
навчальні книги, презентації,
тестові завдання та інші.

Проміжний результат: засвоєння знань базових компетентностей, мотивація до учіння
для формування здатності виконувати роботу в інклюзивному середовищі ЗНЗ

ІІ Етап
Діяльніснорепродуктивний

Мета: формування системи знань,
умінь та навичок, необхідних для
виконання роботи в інклюзивному
середовищі

Форми, методи і засоби:
аудиторні заняття, позааудиторна робота, аналіз
ситуацій, проекти та інші.

Проміжний результат: активний розвиток індивідуальної освітньої траєкторії навчання
ІІІ Етап
Продуктивнорефлексивний

Мета: оволодіння системою знань,
умінь та навичок та практичної
реалізації,
прагнення
до
саморозвитку і самовдосконалення

Форми, методи і засоби:
практична підготовка і
науково-дослідниць
робота, презентації та інші

Проміжний результат: сформованість соціально-педагогічної компетентності
Очікуваний результат: достатній, середній, високий рівні інтегрованої соціальнопедагогічної компетентності як готовність і здатність майбутніх учителів виконувати
роботу в інклюзивному середовищі закладу середньої загальної освіти

Рис. 1. Модель процесу формування інтегральної соціально-педагогічної
компетентності у майбутніх учителів початкових класів ЗЗСО до організації
інклюзивного навчання.
Визначені етапи мають конкретні завдання, як-от:
^
1. Інформаційно-мотиваційний етап (1 курс (бакалавр)). Його завданням є
розвиток у студентів професійної спрямованості, сприяння опануванню студентами
знань про інклюзивну освіту та формування позитивних мотивів для усвідомлення
значущості соціально-педагогічних цінностей у професійній діяльності вчителя
початкових класів закладу загальної середньої освіти.
2. Дїяльнісно-репродуктивний етап (2-3 курси). Завданням цього етапу є
створення педагогічних умов для поглибленого оволодіння студентами знаннями й
навичками роботи в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти,
формування в них професійно важливих та особистісно значущих якостей,
розвиток фахових навичок роботи з розмаїтими учнями в учнівському колективі й
навичок науково-дослідницької роботи. На цьому етапі домінантним визначаємо
репродуктивно-пізнавальний рівень активності майбутніх фахівців, який
формуватиметься безпосередньо в освітньому процесі закладу вищого освіти (під
час проведення аудиторних занять і позааудиторної роботи), практичної (аналіз
соціально-педагогічних ситуацій під час проходження педагогічної практики) та
науково-дослідницької діяльності (підготовка проектів за певною соціальнопедагогічною проблематикою, рефератів, курсових і дипломних робіт тощо).
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3. Продуктивно-рефлексивний етап (4-й курс і 1-й (магістри)), завданням
якого є створення умов для активної практичної й науково-дослідницької роботи
студенів, як-от: розвитку досвіду роботи в інклюзивному середовищі на базі
закладу загальної середньої освіти, формування навичок володіння технологіями й
методами навчання учнів в інклюзивному класі, розвитку навичок самопізнання й
самокритики, здатності до самовдосконалення; використання практичного досвіду
під час виконання кваліфікаційних робіт [4].
Контент-аналіз навчальних дисциплін професійної підготовки студентів у ЗВО
уможливив виявити дисципліни з соціоінклюзивними знаннями (рис. 2).

Вступ до
спеціальності

1 курс

Загальні
основи
педагогіки

Основи
інклюзивної
педагогіки

2курс
Дидактика

Основи
наукових
досліджень

3 курс
Педагогічна
практика

4 курс

1 курс
магістри

Основи
корекційної
педагогіки
Основи
соціальнопедагогічної
діяльності

Мета - сформувати загальне уявлення про
структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої
професійної діяльності; основні компетентності
вчителя, особистості якості майбутніх учителів до
роботи в умовах інклюзивного середовища
Мета - отримати знання про педагогіку як науку;
розкрити основні категорії, систему педагогічних
зв ’язків з іншими науками; засвоїти знання про
принципи, форми, методи, засоби навчання і
виховання учнів
Мета - оволодіння знаннями про інклюзивну
педагогіку, її категорії, засвоєння теоретикометодологічних,
нормативно-правових
та
організаційно-методичних
засад
інклюзивної
освіти в Україні, форми і методи навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах закладу
загальної середньої осліти
Мета - оволодіння наукою про організацію
освітнього процесу загалом та в інклюзивному
середовищі закладу загальної середньої освіти
зокрема
Мета - оволодіти знаннями про організацію
наукового пізнання в загальній педагогіці та
зокрема інклюзивній педагогіці
Мета формування умінь та
навичок
застосування отриманих знань про роботу в
інклюзивному
середовищі
в
практику
професійної діяльності
Мета - оволодіння знаннями про корекційні
методи роботи вчителя початкової школи,
спрямовану подолання недоліків пов’язаних з
неуспішністю та соціальними девіаціями учнів
Мета - оволодіння знаннями про соціальнопедагогічну діяльність вчителя початкової школи
з розмаїтим учнівським колективом

Рис. 2. Контент-схема процесу формування соціально-педагогічної компетентності
у майбутніх учителів початкових класів для роботи в інклюзивному середовищі
ЗНЗ
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Висновки дослідження. Таким чином, сучасні вимоги до орієнтовної
кваліфікаційної характеристики вчителя початкових класів закладу загальної
середньої освіти до організації інклюзивного навчання, полягають у формуванні
інтегрованої соціально-педагогічної компетентності, структурними компонентами
якої є: когніт ивно-діяльнісна (опанування знаннями, уміннями та навичками,
досвідом практичної діяльності, готовністю до професійної діяльності),
особист існо ф аховаї (мотивація і професійна спрямованість, ціннісні орієнтації,
емпатійність, співпереживання, доброзичливість, здатність виконувати професійну
діяльність в інклюзивному середовищі) компетенції.
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