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Вступ 

Визначальна роль науково-методичної роботи у професійній підготовці 

майбутніх вчителів початкових класів до роботи в інклюзивному  класі загалом, 

а до інклюзивної діяльності зокрема,  зумовлена гострою потребою сучасної 

вітчизняної освіти. Крім того, потрібні високопрофесійні фахівці, котрі 

вмітимуть ефективно працювати в міждисциплінарній  команді по залученню 

дітей з особливими потребами в загальноосвітній навчально-виховний простір. 

З цього приводу – обґрунтування змісту і значення науково-методичної роботи 

як складової професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до 

інклюзивної діяльності є нашою ключовою метою. 

Аналіз наукової літератури виявив значний доробок вітчизняних та 

зарубіжних учених, які досліджували: зміст і значення науково-методичної 

роботи як складової післядипломної освіти (Л. М. Бабенко, О. М. Василенко, 

А. М. Єрмола, І. І. Смагін, М. М. Поташник, К. В. Филипчук); сучасні підходи 

щодо організації науково-методичної роботи закладів післядипломної 

педагогічної освіти (Н. В. Любченко, Н. А. Мельник, В. І. Пуцов, 

Г. Є. Тризубець та ін.); форми науково-методичної роботи (А. В. Дутчак, 

С. М. Клімковська, О. М. Нижник); окремі елементи науково-методичної 

роботи як засобу підвищення професійної компетентності педагога 

інклюзивного класу (Е. Р. Даніелс і К. Стаффорд, В. М. Шорохова) та ін.  

Водночас, попри наявну значну кількість наукових праць та належне 

розроблення вченими різних аспектів проблеми, які є близькими до 



аналізованої, недостатньо здійснено комплексні дослідження науково-

методичної роботи як складової професійної підготовки майбутнього педагога 

інклюзивного класу, що й зумовлює актуальність досліджуваної нами теми 

публікації. 

1. Зміст і значення науково-методичної роботи як складової 

професійної підготовки. 

Так, О. Г. Коник розглядає науково-методичну роботу як цілісну систему 

взаємопов’язаних дій, спрямованих на забезпечення постійного розвитку  

творчої особистості педагога, на формування колективу педагогів-дослідників, і 

у кінцевому результаті на підвищення креативного освітнього рівня усього 

навчального закладу. Дослідниця додає, що науково-методична робота 

виступає основним компонентом системи підвищення кваліфікації, важливою 

ланкою  системи безперервної освіти [5, с. 162].  

За Н. Г. Протасовим науково-методична робота – це важлива складова 

педагогічної освіти, яка включає цілісну систему науково-обгрунтованих дій 

(прогностичних, діагностичних, аналітичних, пошукових, організаційних) і  

заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та індивідуальної 

професійної майстерності кожного конкретного педагогічного працівника, а 

також на розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних 

закладів, на досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу 

[7, с. 21].  

Головною метою науково-методичної роботи О. Г. Коник слушно вважає 

безпосередню підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності в 

умовах інноваційного освітнього простору. 

Організація науково-методичної роботи вчителів інклюзивних класів має 

забезпечувати розв’язання низки важливих завдань: 

– вивчення майбутніми фахівцями державних, нормативних та 

інструктивно-методичних документів загальної, спеціальної та інклюзивної 

освіти в Україні; 



– ознайомлення з теоретичними і практичними аспектами спеціальної 

педагогіки та психології; 

– надання майбутнім вчителям початкових класів інформації про 

результати наукових досліджень і перспективний педагогічний досвід у галузі 

навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

– ознайомлення з новими педагогічними технологіями загальної та 

спеціальної освіти; 

– аналіз корекційного навчально-виховного процесу для  постійного 

вдосконалення  та оновлення змісту навчально-методичного забезпечення; 

– надання дієвої допомоги  в поглибленні, оновленні та вдосконаленні 

рівня їх професійної підготовки відповідно до фахових потреб [4, с. 36]. 

Також, основними напрямами науково-методичної роботи педагогів 

інклюзивної освіти вчені вважають: 

• вивчення та аналіз основних тенденцій розвитку інклюзивної освіти в 

нашій країні та за кордоном; 

• системний аналіз професійної діяльності педагогів інклюзивної освіти; 

• науково-методичне забезпечення процесу підвищення кваліфікації 

педагогів, що працюють з дітьми в умовах інклюзивного               навчання [10, 

с.5]. 

Відповідно, до пріоритетних напрямів науково-методичної роботи в школі, 

доцільно вже у ВНЗ здійснювати: 

- формування професійної компетентності майбутніх педагогів у контексті 

європейського виміру якості щодо формування та розвитку ціннісних 

орієнтацій учнів;  

- формування творчої особистості сучасного педагога, його корпоративної 

культури в умовах демократичного суспільства [4, с. 162]. 

Важливими для нашої проблеми є міркування Е. Данієлс про те, що в ході 

здійснення науково-методичної підготовки майбутніх педагогів інклюзивних 

класів варто брати до уваги наступні компоненти професійності, а саме: 

 науково-теоретичний (забезпечення знаннями  теоретичних основ з 



корекційної та спеціальної педагогіки та суміжних із нею дисциплін); 

 психолого-педагогічний (забезпечення знаннями загальної та спеціальної 

психології); 

 методологічний  (формування розуміння методик та технологій роботи з 

дітьми в умовах інклюзивного навчання); 

 методичний (оволодіння новітніми корекційно-розвитковими 

методиками та дидактичним інструментарієм); 

 практичний (спрямований на формування вмінь професійного 

використання корекційно-педагогічних методів та прийомів) [2, с. 89]. 

Також, у ході здійснення науково-методичної роботи використовуються 

різні форми навчальних занять: лекції, тематичні дискусії, диспути, майстер-

класи, тренінги тощо. Дуже важливо забезпечити ефективне спілкування 

студентів, оптимальний обмін досвіду з вчителями-практиками тощо. Це 

створить умови для висловлювання власних думок, озвучення своєї позиції, 

відстоювання кожним власної точки зору у фахових суперечках, суттєво 

полегшить загальний процес сприйняття нової для них інформації щодо 

основних моментів запровадження інклюзії. 

У реалізації змісту науково-методичної роботи важливу роль відіграють 

інші форми та методи її реалізації. Так, М. Є. Захарчук виділяє індивідуальні 

консультації, в тому числі із залученням фахівців-дефектологів, як основну 

форму підвищення компетентності майбутніх педагогів, які працюватимуть в 

умовах інклюзивної діяльності; масові – науково-практичні семінари, семінари-

практикуми, «круглі столи», конференції, педагогічні читання тощо, в процесі 

яких здійснюється обговорення та пошук відповідей на запитання щодо 

інклюзії [3, с.2]. 

В.М. Шорохова рекомендує основний наголос робити на використанні 

активних методів навчання, до яких зараховує: інтерактивні лекції; лекції з 

використанням тренінгових вправ;  дискусії, обговорення конкретних випадків 

та ситуацій; рольові ігри; обмін досвідом; використання відеофільмів із 

подальшим обговоренням [10, с. 5]. 



Фахівці у сфері організації науково-методичної роботи О. Нижник,              

А. Дутчак та С. Клімковська  наголошують на важливості використання методів 

отримання інформації:  

 діагностичні анкети, опитувальники (за змістом, функціями, формою); 

 відвідування уроків та позакласних заходів; 

 аналіз виступів учителів, їх участі в роботі творчих груп  (педагогічне 

спостереження);  

 бесіди (позитивне, недоліки, висновки);  

 тестування, а потім опрацювання інформації [9, с. 12].  

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують нові нетрадиційні методи 

науково-методичної роботи з майбутніми педагогами інклюзивних класів, 

зокрема такі, як «мозковий штурм», методичний ринг, методичний діалог, 

дебати, ігри:  «Аукціон ідей», «Прес-бій» тощо. Вони дозволяють максимально 

сконцентрувати увагу, мобілізувати активність і творчий потенціал студентів, 

викликають емоційне піднесення і тому, на нашу погляд, є особливо 

ефективними в процесі їх професійної підготовки до інклюзивної діяльності.  

За нашими спостереженнями, мозковий штурм є однією з найцікавіших 

форм науково-методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до 

інклюзивної діяльності. Він застосовується нами протягом 15-30 хвилин на 

семінарсько-практичних заняттях, зокрема, під час вироблення раціональної 

системи роботи вчителя в інклюзивному класі. Тут важливо сформулювати 

запитання таким чином, щоб відповіді були стислими і лаконічними. Перевагу 

надаємо відповідям-осяянням. Потім розпочинаємо обговорення висловлених 

ідей, в ході якого осмислюємо всі пропозиції і визначаємо три-чотири найкращі 

з них. Потім спільно прогнозуємо  труднощі, які можуть виникнути, ведемо 

пошук шляхів їх подолання. Всі етапи супроводжуються наведенням 

продуманої аргументації, конструктивним діалогом, однак, як показує власний 

досвід, виникають і суперечки [9, с. 55].  

Складовою частиною будь-якої форми методичного навчання є 

методичний діалог. Він передбачає виконання теоретичного домашнього 



завдання, присутні висловлюють свої думки, доповнюють один одного. 

Рушійною силою діалогу з поставленої проблеми є культура спілкування і 

активність слухачів. Велике значення має загальна емоційна атмосфера, 

розстановка емоційних акцентів у матеріалі, в судженнях слухачів, яка сприяє 

появі почуття якоїсь внутрішньої єдності двох груп або двох слухачів. На 

закінчення роблять підсумки з теми, приймають рішення про спільні дії.                       

Для прикладу, методичний діалог на тему «Сучасний урок в інклюзивному 

класі» може включати такі запитання для обговорення:  

1) Які, на Вашу думку, кінцеві результати інклюзивного навчання дитини з 

особливими потребами?  

2) У чому, на Ваш погляд, полягає мотивація навчальної діяльності учнів 

інклюзивного класу? Які методичні вирішення цього завдання ви вважаєте 

найрезультативнішими?  

3) Якими є шляхи здійснення педагогіки співробітництва на уроках в 

інклюзивному класі? 

4) Які інноваційні педагогічні технології Ви вважаєте найбільш 

ефективними для роботи в умовах інклюзії? 

У цьому контексті, ми цілком погоджуємося з О. А. Бунімович, що 

інклюзивна діяльність вимагає від педагога якісно іншого рівня 

підготовленості, високого професіоналізму, творчості, не тільки володіння 

педагогічними знаннями, але і здатності  застосовувати їх у нестандартних 

ситуаціях, які часто виникають у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами.  Усе перераховане, на думку дослідниці, укладається в поняття 

компетентності, яка передбачає цілісний досвід вирішення життєвих проблем. І 

з цієї точки зору важливою умовою досягнення професіоналізму педагога є 

формування такого рівня інклюзивної компетентності, який  дозволить 

майбутньому вчителю ефективно здійснювати власну професійну діяльність в 

умовах спільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами та їх повносправними однолітками [1, с. 31]. 

 



1. Інклюзивна діяльність - новий освітній вид діяльності майбутніх 

вчителів початкових класів. 

Вважаємо за необхідне представити власне розуміння сутності головної 

дефініції. Так, «інклюзивна діяльність» - це новий освітній вид діяльності, 

регламентований відповідною нормативно-правовою базою інклюзивної освіти, 

змістом якого є залучення осіб з особливими потребами в соціальне життя, в 

умови загальноосвітніх, позашкільних навчально-виховних та оздоровчо-

виховних закладів, а результатом якого є прагнення і здатність фахівців 

високого рівня готовності вносити позитивні зміни для кожного учасника 

цього виду діяльності.     

Наразі, підготовка фахівця високого рівня готовності до інклюзивної 

діяльності, є багатогранною і багатоаспектною проблемою. Вона базується як 

на основі сучасної системи знань із загальної педагогіки, психології та методик 

навчання учнів, так і системи медичних (клініка, психопатологія, 

невропатологія) і дефектологічних знань (корекційна педагогіка, соціальна 

психологія, соціальні методики) тощо. 

Згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України до організації 

навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році (від 

05.06.2015№  1/9-280) визнано, що особливістю навчально-виховного процесу з 

дітьми особливих освітніх потреб є його психолого-педагогічна та корекційна 

спрямованість  [6]. 

Як видно з наведеного, педагог інклюзивного класу має одночасно 

вирішувати значну кількість досить складних з педагогічної точки зору завдань. 

Сучасна педагогічна наука в змозі забезпечити його необхідними для цього 

знаннями і вміннями. Здобути їх майбутній вчитель має змогу в процесі 

науково-методичної роботи. 

2. Провідні компоненти, критерії показники та рівні професійної 

підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інклюзивної 

діяльності. 



Для того, щоб зрозуміти, чи дійсно педагог володіє відповідною 

компетентністю до інклюзивної діяльності, необхідні провідні компоненти, 

критерії, показники визначення та рівні її сформованості.  

Так, у розробці критеріїв, ми, насамперед, виходили від розуміння 

критерію, запропонованого видатним психологом С. Л. Рубінштейном, на 

думку якого, «критерій – це не тільки певна мірка, зразок, але і відмітна ознака, 

яка характеризує предмет, об’єкт і дозволяє дати йому певну оцінку [8, с. 75]. У 

нашому випадку критерій виступає як вияв сутності процесу інклюзивної 

діяльності. 

Вважаємо, в якості провідних компонентів професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивної діяльності наступні: 

1) мотиваційний;  

2) когнітивний;  

3) рефлексивний; 

4) операційний. 

Вони номінально співпадають із компонентами педагогічної 

компетентності як такої, проте мають відмінне змістове наповнення.  

Так, у якості мотиваційного компоненту виступає сформованість в 

майбутнього педагога сукупності мотивів, адекватних цілям і завданням 

інклюзивної діяльності та розкривається через наступні критерії: 

 усвідомлення значущості проблеми інтеграції та залучення дітей з 

обмеженими можливостями здоров’я в суспільство і можливості вибору ними 

способу отримання освіти; 

 стійка спрямованість на здійснення інклюзивного навчання, виховання 

та соціалізації в умовах загальноосвітнього навчального закладу; 

 сукупність мотивів різних груп, спрямованих на здійснення інклюзивної 

діяльності тощо.  

Виділяємо чотири основні рівні сформованості мотиваційного компоненту: 

нульовий, низький, середній, високий.  



Нульовий рівень характеризується байдужим ставленням до проблеми 

інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство; негативне 

ставлення до спільного навчання дітей з різними освітніми потребами в 

загальноосвітній школі. 

Низький рівень характеризується певним інтересом до проблеми інтеграції 

дітей з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство; спостерігається 

насторожене ставлення до спільного перебування дітей з різними освітніми 

потребами в умовах загальноосвітньої школи. 

Середній рівень визначається стійким інтересом майбутнього педагога до 

проблеми якісної та доступної освіти для дітей з обмеженими можливостями 

здоров’я; майбутній фахівець визнає за дитиною та її батьками право вільно 

обирати спосіб отримання освіти і розглядає інклюзивне навчання у якості 

найбільш прийнятного та ефективного для соціалізації дітей з особливими 

навчальними, залежно від ступеню відхилень у стані здоров’я такої дитини і 

можливості для створення спеціальних умов у загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

Нарешті, високий рівень сформованості мотиваційного компоненту 

притаманний майбутньому педагогу, який чітко і глибоко, на особистісному 

рівні усвідомлює значимість інтеграції дітей з особливими освітніми потребами 

у суспільство; визнає за ними право вільного обирати спосіб отримання освіти. 

Такий педагог вважає інклюзію найбільш прийнятною і ефективною  для 

соціалізації дітей з особливими освітніми потребам і глибоко усвідомлює її  

гуманістичний потенціал. 

Когнітивний компонент характеризується здатністю майбутнього вчителя 

початкових класів професійно-педагогічно мислити в умовах інклюзії. Цей 

компонент має не меншу важливість, ніж мотиваційний, адже, наявність в 

майбутнього педагога загальнонаукових і спеціальних педагогічних знань є 

обов’язковою характеристикою будь-якого кваліфікованого фахівця в галузі 

освіти. Основними критеріями, які розкривають зміст цього компонента є: 

 наявність системи спеціальних педагогічних, психологічних, медико-



соціальних та методичних знань і досвіду пізнавальної діяльності, необхідних 

для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії; 

 глибоке знання і чітке розуміння специфіки роботи, технологій і 

методик педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання; 

 знання та розуміння проблем дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються разом із повносправними однолітками. 

Відповідно, визначаємо чотири рівні сформованості когнітивного 

компоненту. 

На нульовому рівні в майбутнього фахівця немає достатніх знань про 

проблеми та  особливості дітей з особливими освітніми потребами; в нього 

немає чіткого уявлення про інклюзивну діяльність загалом. 

Низький рівень означає, що в знання в майбутнього педагога про проблеми 

та особливості дітей з особливими освітніми потребами, про специфіку роботи 

в умовах інклюзивної діяльності є обмеженими, безсистемними, 

фрагментарними.  

На середньому рівні в майбутнього педагога в основному сформоване 

правильне розуміння проблем і особливостей учнів особливими освітніми 

потребами; він має загалом вірні, хоча й недостатньо систематизовані знання 

щодо особливостей роботи з різними категоріями дітей (з особливими 

освітніми потребами і з тими, хто розвивається без відхилень) в умовах 

інклюзивної діяльності. 

Високий рівень характеризується повними, усвідомленими, глибокими і 

систематизованими знаннями у сфері роботи в умовах інклюзії, детальними 

знанням особливостей психологічного, фізіологічного і соціального розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами умовах інклюзивної діяльності. 

Рефлексивний компонент, у свою чергу, визначається нами здатністю 

майбутнього педагога до рефлексії у пізнавальній і у професійній діяльності в 

умовах інклюзивної діяльності. Як основні показники цього компоненту ми 

розглядаємо такі вміння: 

 аналізувати досвід реалізації ідей інклюзивної освіти я, власний досвід 



пізнавальної та професійної діяльності і досвід інших педагогів; 

 адекватно оцінювати результати своєї пізнавальної та професійної 

діяльності, помічати свої помилки і прагнути їх виправити; 

 задовольняти потребу в професійному та особистісному зростанні та 

підвищенні рівня власної інклюзивної компетентності. 

Нульовий рівень сформованості рефлексивного компоненту означає, що 

майбутній педагог не прагне до поповнення відсутніх в нього знань і набуття 

вмінь та навичок реалізації інклюзивної діяльності, не прагне до формування 

власної інклюзивної компетентності. 

Студент, який перебуває на низькому рівні, не здатний адекватно 

оцінювати результати власної професійної діяльності; він не помічає помилок, 

яких припустився у роботі в інклюзивному класі; він прагне до поповнення 

відсутніх в нього знань і хоче набути певні уміння і навички реалізації 

інклюзивного навчання, але ці прагнення і бажання мають загалом нестійкий 

характер, але на цьому рівні нестача знань і навичок ним усвідомлюється. 

Середній рівень позначає стан, коли майбутній педагог усвідомлює, що 

його  рівень оволодіння необхідними знаннями та вміннями є недостатнім, він 

усвідомлює недоліки у своїй інклюзивній діяльності, але він далеко не завжди 

здатний правильно визначити причини їх виникнення. Він загалом прагне 

підвищити рівень власної інклюзивної компетентності, але це прагнення не 

підкріплюється достатньою мірою його роботою над власним 

самовдосконаленням і саморозвитком.  

Високий рівень означає, що майбутній педагог інклюзивного класу здатний 

аналізувати досвід реалізації ідей інклюзивної освіти, власний досвід 

пізнавальної та професійної діяльності, може аналізувати досвід інших 

педагогів; він правильно оцінює результати власної професійної діяльності, сам 

зауважує помилки, яких припустився під час педагогічної практики, активно 

прагне їх виправити. В нього на глибинному особистісному рівні сформована 

потреба постійно підвищувати рівень власної інклюзивної компетентності. 



Операційний компонент передбачає наявність в майбутнього педагога 

освоєних способів виконання конкретних професійних дій у процесі 

інклюзивного навчання, наявність власного досвіду, отриманого у ході 

педагогічної практики з дітьми з особливими потребами.  

На нульовому рівні операційного компонента перебувають ті майбутні 

педагоги, які не опанували ефективні способи вирішення професійних завдань 

у сфері  навчання, виховання та розвитку дітей з особливими потребами.  

На низькому рівні ті майбутні педагоги, які хоча й не опанували способи 

вирішення професійних завдань з навчання, виховання та розвитку учнів у 

процесі інклюзивного навчання, але хоча б усвідомлюють необхідність їх 

опанування.   

Середній рівень означає, що майбутній педагог опанував способами 

виконання конкретних професійних педагогічних дій в ході інклюзивного 

навчання під час педагогічної практики, має певний педагогічний досвід, але 

при вирішенні ним педагогічних завдань, які моделюють професійну діяльність 

в умовах інклюзивного навчання, в нього виникають ускладнення. 

Високий рівень передбачає що способи і досвід виконання конкретних 

професійних дій у процесі інклюзивної діяльності  досконало відпрацьовані 

майбутнім педагогом у  процесі педагогічної практики. 

У реальній педагогічній практиці, зауважують вчені, не всі наведені 

комбінації компонентів є можливими. Пояснюється це тим, що процес 

оволодіння інклюзивною компетентністю майбутнього педагога є поетапним. І 

тому, коли на початковому етапі, не формуються ключові змістові 

компетентності – мотиваційна, когнітивна, рефлексійна чи оперативна,  то на 

наступному етапі вони не можуть сформуватися. Власне, якщо майбутній 

педагог перебуває на нульовому чи низькому рівні сформованості мотиваційної 

чи когнітивної компетентності, то формування високого рівня ключових 

рефлексивних та операційних компетентностей є просто неможливим. 

Висновки. 



Отже, компетентність майбутнього вчителя початкових класів до 

інклюзивної діяльності  характеризується рівнем сформованості кожного з 

чотирьох ключових компонентів, які входять до її складу. Формування кожного 

ключового компоненту повинно відбувається поетапно і послідовно, а окремих 

рівнів, зазначених вище компонентів, - взаємопов’язано. Подальшого 

дослідження потребує здійснення констатувального дослідження сучасного 

стану організації науково-методичної роботи майбутнього вчителя початкових 

класів до інклюзивної діяльності.  
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ЗМІСТ 

ВСТУП 

1. Зміст і значення науково-методичної роботи як складової професійної 

підготовки. 

2. Інклюзивна діяльність - новий освітній вид діяльності майбутніх 

вчителів початкових класів. 

3. Провідні компоненти, критерії показники та рівні професійної 

підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інклюзивної діяльності. 
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