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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
У статті обґрунтована необхідність і сутність формуваннѐ інклязивної 

компетентності в майбутніх соціальних працівників ѐк результату готовності до 
інклязивного супроводу дітей із обмеженнѐми у здоров’ї. Проаналізовано стан 
досліджуваної проблеми, виокремлено основні дослідницькі підходи, сучасні 
педагогічні концепції. Описано експериментальне дослідженнѐ в центрі соціальної 
реабілітації длѐ дітей-інвалідів ѐк один із шлѐхів оптимізації практичної підготовки 
студентів спеціальності «Соціальна робота» в напрѐмі інклязивної 
компетентності на засадах педагогіки конструктивізму, зазначена ефективність 
проведеної роботи. Визначені завданнѐ щодо розробки педагогічних умов 
формуваннѐ інклязивної компетентності в майбутніх соціальних працівників. 

Ключові слова: інклязивна компетентність, соціальний працівник, соціальна 
робота, інклязивний супровід, конструктивна педагогіка. 

 
Постановка проблеми. Вирішеннѐ такого актуального питаннѐ, ѐк 

інклязіѐ вимагаю суттювих змін усіюї системи підготовки фахівців длѐ 
роботи з лядьми, а особливо дітьми, ѐкі маять обмежені можливості 
здоров’ѐ. Широке впровадженнѐ інклязивного підходу в загальноосвітні 
навчальні заклади України вимагаю внесеннѐ змін у процес підготовки 
фахівців, ѐкі в майбутньому працяватимуть із ціюя категоріюя населеннѐ. І 
ѐкщо питаннѐ щодо інклязивної компетентності майбутніх педагогів – 
учителів та вихователів сьогодні розглѐдаятьсѐ українськими практиками 
й теоретиками в галузі освіти і вихованнѐ, то про фахівців, ѐкі б готували 
дітей із обмеженими можливостѐми до школи, а також супроводжували їх 
у позашкільний час, сьогодні майже не йдетьсѐ. Отже, особливої 
важливості набуваять питаннѐ повноцінної професійної підготовки 
спеціалістів, ѐкі могли б займатисѐ такоя діѐльністя. У багатьох країнах 
світу ця роботу виконуять соціальні працівники. І в цьому ракурсі 
особливого значеннѐ набуваю проблема формуваннѐ інклязивної 
компетентності у майбутніх соціальних працівників. Інклязивне навчаннѐ 
не можна вважати повноцінним, ѐкщо воно обмежуватиметьсѐ тільки 
перебуваннѐм дитини у навчальному закладі, тому саме на фахівцѐ із 
соціальної роботи покладаютьсѐ завданнѐ соціального супроводу дитини з 
обмеженнѐми здоров’ѐ в різних видах її життюдіѐльності.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 1 (65) 

73 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм питаннѐ інклязії 
присвѐчено чимало праць та здобутків. Переважно це автори, ѐкі вивчали 
та продовжуять вирішувати проблеми інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ 
і впровадженнѐ його в освітній простір: М. Айбазова, Л. Блінов, 
П. Воробіюнко, Н. Дѐтленко, А. Крикун, О. Кучерук, С. Овсѐннікова, 
Г. Першко, Є. Синьова, О. Таранченко, М. Чайковський та інші. 

Проблема компетентнісного підходу в процесі становленнѐ фахівцѐ 
досить інтенсивно досліджуютьсѐ науковцѐми. Теоретичні та методологічні 
аспекти професійної компетентності розглѐнуто в працѐх таких авторів, ѐк: 
Т. Бартошик, Л. Ващенко, П. Воробіюнко, І. Задніпрѐнець, О. Онопріюнко, 
Л. Пуховська, Ю. Швалб та інші. 

Питаннѐ впровадженнѐ компетентнісного підходу у процес 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників вивчаять сучасні 
науковці: Д. Бибик, М. Букач, О. Гадзинська, Н. Горішна, А. Денисяк, 
О. Карпенко, Т. Кремнюва, Т. Матвійчук та ін. 

Мета статті – обґрунтуваннѐ сутності інклязивної компетентності 
майбутнього соціального працівника ѐк результату його готовності до 
інклязивного супроводу дітей із обмеженими можливостѐми в процесі 
професійної діѐльності.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети використано комплекс 
взаюмопов’ѐзаних теоретичних та емпіричних методів: теоретичні – аналіз 
довідкової, філософської, педагогічної, психологічної, методичної літератури з 
проблем інклязії і підготовки фахівців соціального захисту населеннѐ, що 
дало змогу проаналізувати стан досліджуваної проблеми й виокремити 
основні дослідницькі підходи, сучасні педагогічні концепції та новаторський 
досвід; емпіричні – спостереженнѐ, бесіди, вивченнѐ продуктів діѐльності 
студентів з метоя виѐвленнѐ сформованості професійних компетенцій 
майбутніх фахівців; опис констатувального та формувального етапів 
експерименту під час практичної підготовки студентів в умовах центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів.  

Виклад основного матеріалу. Соціальна робота в Україні на сучасному 
етапі знаходитьсѐ на піку свого розвитку. Соціальна робота – це складний 
процес, ѐкий потребую від фахівцѐ ґрунтовних знань щодо життюдіѐльності 
лядини. Ефективність соціальної роботи знаходитьсѐ в прѐмій залежності від 
професійної компетентності фахівцѐ, тобто його знань, умінь, досвіду та 
професіоналізму. Соціальний працівник з високим рівнем професійної 
компетентності маю володіти сучасними технологіѐми соціальної роботи, ѐкі 
вклячаять різноманітні методи й прийоми та вміннѐ застосовувати їх у 
потрібних ситуаціѐх при роботі з тим чи іншим кліюнтом. 

Виходѐчи із завдань, ѐкі стоѐть перед сфероя соціальної допомоги, 
сучасна наука понѐттѐ «соціальна робота» розглѐдаю з декількох точок зору. З 
точки зору наукового знаннѐ та професійної діѐльності, соціальна робота 
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«спрѐмована на підтримку й наданнѐ кваліфікованої допомоги будь-ѐкій 
лядині, групі лядей чи громаді, що розширяю або відновляю їхня здатність 
до соціального функціонуваннѐ, сприѐю реалізації громадѐнських прав, 
запобігаю соціальному виклячення». Як вид гуманістичної діѐльності 
«вклячаю створеннѐ соціальних умов длѐ поліпшеннѐ життѐ окремої 
особистості, маю за мету оптимізація суб’юктивної ролі лядини в усіх сферах 
життѐ суспільства» *11+. Соціальний працівник – це професійно підготовлений 
фахівець, що маю необхідну кваліфікація у сфері соціальної роботи і надаю 
соціальні послуги *8+, діѐльність ѐкого спрѐмована на наданнѐ допомоги 
лядині, сім’ї або групі осіб, що потрапили у складну життюву ситуація, 
шлѐхом інформуваннѐ, консультуваннѐ, організації різних форм підтримки й 
обслуговуваннѐ хворих чи самотніх лядей. Оскільки соціальний працівник 
взаюмодію з лядиноя та її оточеннѐм, він повинен володіти знаннѐми щодо 
розвитку і поведінки лядини в конкретному середовищі, а це означаю, що 
психолого-педагогічна компетентність спеціаліста становить базову основу 
його функціональної грамотності, підготовленості *10, 310+. Соціальна робота 
в Європі та Америці розглѐдаютьсѐ ѐк професійна діѐльність із наданнѐ 
допомоги інвалідам, групам чи спільнотам, длѐ посиленнѐ чи відродженнѐ їх 
спроможності до соціального функціонуваннѐ та створеннѐ прийнѐтних 
суспільних умов задлѐ досѐгненнѐ ціюї мети. Практика соціальної роботи 
передбачаю наданнѐ необхідних послуг, консультуваннѐ, психотерапевтичний 
вплив і медичне обслуговуваннѐ *1+. 

Важливо зрозуміти структуру професійних компетентностей фахівцѐ 
із соціальної роботи. Длѐ цього варто проаналізувати основні концепції 
компетентнісного підходу взагалі, адже саме понѐттѐ «компетентнісний 
підхід» ю досить багатоваріативним.  

Аналізуячи зазначене понѐттѐ крізь призму ювропейського виміру, 
Л. Пуховська зазначаю, що розробка компетентнісно-кваліфікаційного підходу 
тривала не одне десѐтиліттѐ. Реальне його запровадженнѐ в освіту 
розпочалосѐ з 1996 року на симпозіумі з проблем середньої освіти, де 
експерт Ради Європи В. Хутмахер, узагальняячи різні підходи, виділив одну 
спільність, ѐка полѐгаю в тому, що понѐттѐ «компетентність» ближче до «зная 
ѐк», ніж «зная, що». Було запропоновано п’ѐть клячових груп компе-
тентностей: політичні та соціальні компетентності; компетентності, пов’ѐзані з 
життѐм у багатокультурному суспільстві; компетентності, що стосуятьсѐ 
вміннѐ усно та письмово спілкуватисѐ; компетентності, пов’ѐзані з розвитком 
інформаційного суспільства; уміннѐ вчитисѐ впродовж життѐ *9, 76+.  

Унаслідок тривалої роботи над обґрунтуваннѐм компетентнісного 
концепту було створено офіційний документ «Клячові компетентності длѐ 
навчаннѐ впродовж життѐ», головними з ѐких були визначені наступні: 
спілкуваннѐ рідноя та іноземноя мовами; математична компетентність і 
базові компетентності в галузі науки й техніки; цифрова компетентність; 
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уміннѐ вчитисѐ; міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадѐнська 
компетентності; культурна виразність; підприюмливість *9, 77+. 

Щодо Європейської концепції компетентнісного підходу у вищій школі, 
то вона розвиваласѐ за допомогоя проектів у межах Болонського процесу, де 
й було обґрунтовано такі базові компетентності: інструментальні (здатність до 
аналізу й синтезу, організації та плануваннѐ; базові загальні знаннѐ та базові 
знаннѐ з професії; письмові й усні комунікаційні вміннѐ рідноя мовоя та 
знаннѐ другої мови; елементарні комп’ятерні вміннѐ та вміннѐ управліннѐ 
інформаціюя; здатність розв’ѐзувати проблеми і здатність приймати 
рішеннѐ); міжособистісні (здатність до критики та самокритики; здатність 
працявати в міждисциплінарній команді; здатність взаюмодіѐти з експертами 
в предметних галузѐх; здатність працявати в міжнародному контексті; 
сповідуваннѐ етичних цінностей); системні (здатність до навчаннѐ та здатність 
застосовувати знаннѐ на практиці; дослідницькі вміннѐ; здатність до адаптації 
в нових ситуаціѐх; лідерство та здатність до генерації нових ідей; здатність 
працявати автономно; здатність до розробленнѐ проектів і управліннѐ ними; 
здатність до ініціативи й підприюмливості; відповідальність за ѐкість та 
прагненнѐ до успіху) *9, 77+. 

Зміст компетентнісного підходу в США сучасними американськими 
вченими в узагальненому виглѐді об’юднано в такі складові: концептуальну 
(наукову); інструментальну (володіннѐ вміннѐми); інтегративну (здатність 
поюднувати теорія і практику у процесі вирішеннѐ проблем); 
контекстуальну (розуміннѐ соціально-культурного середовища); адаптивну 
(готовність до змін); комунікативну *6, 32+.  

Аналізуячи концептуальні засади компетентнісного підходу в 
сучасній освіті, узагальняячи напрацяваннѐ в освітніх системах різних 
країн (Швейцарії, США, Канади, Фінлѐндії, Австрії, Бельгії, Нідерландів, 
Шотландії), О. Онопріюнко зазначаю, що компетентнісний підхід у будь-
ѐкому випадку пов’ѐзуютьсѐ з діѐльнісним результатом. Проводѐчи 
аналогія з українськими дослідженнѐми, учений зауважую на ту різниця, 
ѐка відбуласѐ в розвиткові компетентнісного підходу в Україні. А саме: 
ѐкщо раніше українські вчені здебільшого пов’ѐзували компетентності з 
понѐттѐми «майстерність», «професіоналізм», «професійна готовність», то 
сьогодні акцент робитьсѐ на ювропейському контексті. Таким чином, 
можна зробити висновок, що Україна сьогодні пов’ѐзую компетентнісний 
підхід з ідеѐми життютворчості (І. Єрмаков, І. Погоріла), у центрі ѐкого 
знаходѐтьсѐ суспільно-значущі цінності, такі ѐк творчий продукт, свобода 
вибору, життювий досвід та проектна діѐльність особистості, що 
відповідаять його концепції у країнах Європейського Соязу [6, 33].  

Аналізуячи різні класифікації професійної компетенції фахівцѐ, 
М. Букач визначаю ті, ѐкими маю володіти соціальний працівник, 
об’юднавши їх в окремі групи: політичні й соціальні; міжкультурні; 
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комунікативна, соціально-інформаційна, персональна компетенції; 
науково-дослідні; організаційно-управлінські; соціально-проектні; 
соціально-особистісні; нормативно-правові та соціально-технологічні 
компетенції. Та особливо автор виділѐю спеціалізовані компетенції *3, 126+. 
Адже соціальна робота ю відповідальноя за вирішеннѐ досить широкого 
кола суспільних проблем. Робота з різними категоріѐми кліюнтів потребую 
різної психолого-педагогічної підготовки, ґрунтуютьсѐ на різній 
законодавчій базі, а тому потребую володіннѐ різними технологіѐми. Отже, 
«компетентність» такого випускника виходить з професійної 
компетентності фахівцѐ і враховую спеціальну компетентність, ѐка залежить 
від об’юкта, виду професійної діѐльності та категорії кліюнтів і визначаютьсѐ 
вибором спеціалізації студента у виші *5+. Дійсно, на соціальну роботу 
сьогодні покладено значну відповідальність за вирішеннѐ багатьох 
завдань. Підготовка фахівцѐ длѐ роботи з дітьми-сиротами, дітьми та 
дорослими з обмеженими можливостѐми, дорослими й неповнолітніми, 
ѐкі перебуваять в пенітенціарних закладах, лядьми похилого віку та 
іншими категоріѐми, особливо потребую компетентнісного підходу *3+. 

Докладно аналізую професійну компетентність майбутнього 
соціального працівника О. Карпенко, визначаячи її ѐк «інтегративне 
особистісно-діѐльне новоутвореннѐ, ѐке ѐвлѐютьсѐ збалансованим 
поюднаннѐм знань і вмінь, що дозволѐю самостійно та ѐкісно виконувати всі 
завданнѐ, пов’ѐзані з професійноя діѐльністя» *4, 58+. Основними 
складовими професійної компетентності автор називаю: знаннѐ, необхідні 
длѐ професійної діѐльності; вміннѐ застосовувати отримані знаннѐ у 
професійній діѐльності; наѐвність спеціальної освіти, загальної і спеціальної 
ерудиції, постійне підвищеннѐ професійної підготовки; уміннѐ 
використовувати адекватні технології й виконувати відповідні соціальні 
ролі в професійній діѐльності; здатність кваліфіковано виконувати 
визначені види соціально-педагогічних робіт у межах своюї професії, 
досѐгаячи при цьому високих ѐкісних і кількісних результатів праці на 
основі наѐвних психолого-педагогічних знань, умінь і навичок *4+. 

Таким чином, можемо узагальнити, що інклязивна компетентність 
майбутнього соціального працівника ю складовоя професійної 
компетентності й належить до низки спеціальних. 

Проблема інклязії через своя складність та важливість вимагаю 
особливого підходу та глибокого наукового вивченнѐ, адже повне вкляченнѐ 
(англ. inclusion – вкляченнѐ) дітей з особливими потребами визнаютьсѐ 
сьогодні найбільш пріоритетним напрѐмом у розвиткові системи освіти й 
соціального захисту населеннѐ. Здоров’ѐ та ѐкість життѐ дітей визнані осново-
положними цінностѐми системи освіти та соціального захисту. Але цілком 
можна погодитись із Л. Бліновим, що при цьому виѐвлѐютьсѐ різноманітність, а 
іноді й розбіжність або навіть заміщеннѐ трактувань термінів *2+.  
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Дійсно, терміни «розширеннѐ доступу», «інтеграціѐ», «інклязіѐ» на 
початку 2000-х рр. набули широкого вжитку в українському суспільстві. 
Короткий розглѐд питаннѐ історії становленнѐ інклязивної освіти в світовій 
педагогічній практиці допоможе визначити, на ѐкому ж етапі знаходитьсѐ 
сьогодні Україна в цьому напрѐмі.  

Термін «інтеграціѐ» соціальними науками був запозичений із 
природничих наук. Виникненнѐ терміну «соціальна інтеграціѐ» пов’ѐзане з 
вирішеннѐм проблем створеннѐ соціально-культурних умов расовим та 
етнічним меншинам. Його зародженнѐ відбувалосѐ переважно в 
англійській школі соціології та соціальної антропології. У 1940–1950 рр. 
його почали використовувати фахівці соціальної роботи, працяячи з 
дітьми емігрантів у США. Починаячи з 1960-х рр. вживаннѐ терміну 
«інтеграціѐ» розповсяджуютьсѐ на категорія лядей із обмеженими 
можливостѐми здоров’ѐ *2, 52+. Невдовзі термін «інтеграціѐ» поширяютьсѐ 
в Європі, й окрім галузі соціальної роботи починаю застосовуватись у 
педагогіці, психології та соціальній медицині.  

З 1970-х рр. у Європі та США процес вкляченості лядей з обмеженими 
можливостѐми в суспільне життѐ відбуваютьсѐ за допомогоя декількох 
підходів, зокрема: «widening participation» (розширеннѐ участі) ґрунтуютьсѐ на 
підході «не більш ніж необхідно», «mainstream» (основний потік) – 
психолого-педагогічний супровід, ѐкий дозволѐю дитині з обмеженими 
можливостѐми максимально влитись у загальний потік тих, хто навчаютьсѐ. Ці 
два підходи передбачаять, що діти з обмеженими можливостѐми можуть 
спілкуватисѐ зі своїми однолітками під час різноманітних заходів та 
навчальної діѐльності, насамперед, із метоя розширеннѐ своїх соціальних 
контактів *13+. Ідеѐ інтегрованого навчаннѐ передбачаю задоволеннѐ потреб 
дітей із особливими потребами відповідно до системи освіти, не 
пристосованої до них. Тобто, учні з особливими потребами відвідуять школу, 
але не обов’ѐзково вчатьсѐ в тих самих класах, що і їхні здорові однолітки, 
або отримуять навчальні послуги вдома шлѐхом відвідуваннѐ учнѐ вчителем. 
Даний підхід указую на відповідальність суспільства за виѐвленнѐ та 
реалізація таких потреб, підтверджуячи відмову від розділеннѐ лядей на 
«повноцінну більшість» та «неповноцінну меншість» *2, 54+.  

Значноя подіюя длѐ світової педагогічної спільноти стала Всесвітнѐ 
конференціѐ з наданнѐ освіти особам із особливими потребами, що 
пройшла під егідоя ЮНЕСКО восени 1994 року в місті Саламанка (Іспаніѐ), 
завдѐки ѐкій у педагогічний понѐтійно-категоріальний апарат уведено 
новий термін «інклязіѐ» та проголошено принцип інклязивної освіти *2, 
54+. Довідкові джерела цей термін визначаять таким чином: «інклязіѐ 
(inclusion вкляченнѐ) – процес збільшеннѐ ступенѐ участі всіх громадѐн у 
соціумі, і, насамперед, тих, що маять труднощі у фізичному розвитку. Він 
припускаю розробку й застосуваннѐ таких конкретних рішень, ѐкі зможуть 
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дозволити кожній лядині рівноправно брати участь в академічному і 
суспільному житті. Термін «інклязіѐ» маю відмінності від термінів 
«інтеграціѐ» та «сегрегаціѐ». При інклязії всі зацікавлені сторони повинні 
брати активну участь длѐ отриманнѐ бажаного результату» *10, 138+. 
Інклязивний підхід слід розуміти ѐк реформуваннѐ масових 
загальноосвітніх шкіл та переплануваннѐ навчальних приміщень таким 
чином, щоб вони відповідали потребам усіх дітей без винѐтку *13+.  

Отже, термін «інклязіѐ» найбільш точно визначаю й описую процес 
рівного співіснуваннѐ в освітньому середовищі лядей і перш за все дітей із 
різними особливими потребами. Але наврѐд чи сьогодні ми можемо 
стверджувати, що ляди з обмеженими можливостѐми в Україні згідно з 
принципом інклязії маять безперешкодний доступ  длѐ задоволеннѐ всіх 
освітніх та соціальних потреб. А проблема реформуваннѐ загальноосвітніх 
шкіл і переплануваннѐ суспільних приміщень ю ще дуже далекоя від 
вирішеннѐ. На нашу думку, у кращому разі можемо говорити про інтеграція. 
Адже в останні десѐтиліттѐ соціальні установки стосовно лядей із 
обмеженими можливостѐми змінилисѐ на користь останніх. Сьогодні не 
тільки фахівці (педагоги, соціальні працівники, лікарі тощо) сформулявали 
нові підходи щодо життюдіѐльності осіб із особливими потребами, можна 
сказати, що все суспільство переосмислило ставленнѐ до даної категорії 
лядей. Сьогодні в нашій країні зруйнований емоційний бар’юр між 
повносправними і неповносправними громадѐнами, але більшість бар’юрів, 
зокрема: просторово-середовищний, інформаційний, малозабезпеченість, на 
жаль, залишаятьсѐ. А доти, доки існую хоч один із зазначених бар’юрів, 
говорити про повну інклязія не можемо. Що стосуютьсѐ вітчизнѐного 
законодавства, то в Законі України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» в термінах подаютьсѐ понѐттѐ «інвалід» *7+, у той час ѐк у 
законах інших країн отримали достатню розповсядженнѐ синонімічні 
понѐттѐ, ѐк от: «лядина з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ», або 
«дитина з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ» тощо.  

Яким же чином, виходѐчи із реалій сучасності, ми можемо 
допомагати лядѐм, а особливо дітѐм із обмеженими можливостѐми? Як 
вже було зазначено, сьогодні досить багато уваги приділѐютьсѐ навчання 
дітей із особливими потребами, і педагогічна наука виробила чимало 
підходів до підготовки дошкільних вихователів, а особливо вчителів, до 
роботи в умовах інклязивної освіти. Але навчаннѐ в школі – це лише 
окрема ланка в безперервному ланцяжку багатьох видів життюдіѐльності 
дитини з особливими потребами.  

Початковим етапом цього процесу ю підготовка до школи. Як правило, 
вона починаютьсѐ в дитѐчому центрі реабілітації, основноя функціюя ѐкого ю 
максимальна підготовка дитини до школи. Діѐльність центрів соціальної 
реабілітації длѐ дітей-інвалідів спрѐмована на те, щоб дитина пішла саме в 
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загальноосвітня школу, а не допоміжну. Дітѐм, ѐкі відвідуять центри, 
щоденно надаютьсѐ комплексна допомога багатьох спеціалістів: логопеда, 
психолога, масажиста, лікарѐ та ін. На підставі індивідуальної програми 
реабілітації фахівцѐми центру розроблѐютьсѐ індивідуальний план 
реабілітації, ѐкий вклячаю комплекс реабілітаційних заходів. Навчаннѐ 
дитини відбуваютьсѐ в індивідуальній формі. Якщо дитина вже відвідую 
загальноосвітня школу й одночасно отримую реабілітаційні послуги в центрі, 
шкільні завданнѐ їй також допомагаять робити фахівці центру.  

Отже, ѐк бачимо, саме від компетентності фахівцѐ, ѐкий супроводжую 
дитину-інваліда в позашкільний час, більшоя міроя залежить не тільки її 
шкільна успішність а й адаптаціѐ в оточуячому суспільному середовищі. Цей 
процес маю назву соціальний супровід, це понѐттѐ в наукових довідкових 
джерелах визначаютьсѐ ѐк: «вид соціальної роботи, спрѐмований на 
здійсненнѐ соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених 
верств населеннѐ з метоя подоланнѐ життювих труднощів, збереженнѐ, 
підвищеннѐ їхнього соціального статусу. Діѐльність соціального працівника 
спрѐмована на здійсненнѐ системи комплексних заходів різними 
спеціалістами щодо соціальної реабілітації незахищених верств населеннѐ та 
створеннѐ необхідних умов длѐ розвитку дітей *10, 310+. У ракурсі нашого 
дослідженнѐ його можна назвати інклязивним супроводом, і саме 
інклязивний супровід, (а не інклязіѐ повноя міроя), це і ю найбільш реальна 
форма роботи з дітьми-інвалідами в умовах нашого сьогоденнѐ. Таким 
чином, інклязивну компетентність соціального працівника можна визначити 
основоположноя в процесі соціальної адаптації дитини-інваліда.   

Узагальнивши різні класифікації понѐть «компетентність» та 
«інклязіѐ», можемо дати таке визначеннѐ. Інклязивна компетентність 
соціального працівника – це інтегративно-особистісна професійна 
сформованість, що обумовляю здатність здійснявати професійну 
діѐльність у процесі інклязивного супроводу, ураховуячи різні можливості 
кліюнтів із обмеженими можливостѐми здоров’ѐ, забезпечуячи 
максимальну вкляченість їх у суспільне середовище  через створеннѐ умов 
реалізації та розвитку особистісних можливостей особи (здібностей, знань, 
навичок, прагнень) та соціальних потенцій (приховані потенційні 
можливості, здатності до ѐкої-небудь діѐльності, що можуть виѐвитисѐ за 
певних умов) аж до максимально повноцінної соціалізації індивіда. 
Структура інклязивної компетентності майбутнього соціального 
працівника маю базуватись на таких ознаках: поглиблені знаннѐ, їх 
мобільність і оперативність; критичність мисленнѐ – здатність обирати 
серед безлічі рішень найбільш оптимальні, аргументовано спростовувати 
та ставити під сумнів менш ефективні; гнучкість методу – спроможність 
адекватно виконувати завданнѐ, готовність до актуального виконаннѐ 
діѐльності; ефективність дій (адаптована класифікаціѐ М. Чошанова).  
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В основу даної структури покладена педагогічна філософіѐ 
конструктивізму, клячова ідеѐ ѐкої полѐгаю в тому, що знаннѐ не можна 
передати в готовому виглѐді, можна лише створити педагогічні умови длѐ 
успішного самоконструяваннѐ знань. Педагогіка конструктивізму 
знаходитьсѐ на етапі свого становленнѐ, та основні її принципи можна 
виділити в таких позиціѐх: процес руху до істини ю більш цінним, ніж сама 
істина; мотиваціѐ до навчаннѐ відбуваютьсѐ через вкляченнѐ студентів у 
пошук, дослідженнѐ й вирішеннѐ значущих проблем, перш за все таких, ѐкі 
безпосередньо пов’ѐзані з реальноя ситуаціюя із життѐ мікросередовища 
(міста, району, тощо); стимуляваннѐ розумової діѐльності студентів шлѐхом 
організації змістовного спілкуваннѐ й обміну думками всіх учасників 
навчального процесу, заохоченнѐ висловлявань, гіпотез, пропозицій; 
створеннѐ умов длѐ самостійного вибору студентом методів, форм, 
персонального підходу до вирішеннѐ проблеми, індивідуального стиля 
мисленнѐ. Конструктивістська філософіѐ навчаннѐ передбачаю створеннѐ 
таких педагогічних умов, щоб студенти максимально самостійно вирішували 
поставлені перед ними завданнѐ. Викладач виступаю передусім ѐк 
організатор навчально-пізнавальної й дослідницької діѐльності студентів, не 
нав’ѐзуячи їм свої знаннѐ і переконаннѐ *11, 12+. 

Використовуячи принципи педагогіки конструктивізму, ми зробили 
спробу оптимізувати практичну підготовку студентів спеціальності 
«соціальна робота» в напрѐмі формуваннѐ інклязивної компетентності 
майбутнього фахівцѐ. Цѐ робота полѐгала у практичній та волонтерській 
діѐльності студентів у міському центрі соціальної реабілітації длѐ дітей-
інвалідів упродовж усього навчаннѐ на бакалавраті. Зазначена робота 
вдало відображена у кваліфікаційних роботах студентів, апробаціѐ 
практичних результатів ѐких проходила на базі вказаного центру.  

Так, наприклад, одна з таких робіт «Вплив дрібної моторики на 
інтелектуальний розвиток дитини дошкільного віку з обмеженими 
можливостѐми» була спрѐмована на підвищеннѐ рівнѐ інтелектуального 
розвитку дитини з обмеженнѐм у здоров’ї внаслідок впливу системно 
підібраних вправ та ігор з дрібної моторики. Робота проводиласѐ з 
дівчинкоя, ѐка маю діагноз спастична диплегіѐ (Синдром Літтла). Длѐ дітей 
з таким діагнозом характерні рухові порушеннѐ кінцівок, переважно ніг, 
деформації хребта і суглобів, атрофіѐ зорових нервів, порушеннѐ слуху й 
мовленнѐ, помірне зниженнѐ інтелекту. Але такі діти можуть бути досить 
активними в самообслуговуванні, у них також відзначаютьсѐ достатній 
обсѐг механічної пам’ѐті при зниженні короткочасної, задовільний 
розвиток вербального мисленнѐ при недостатності наочно-діювого, 
виѐвлѐятьсѐ порушеннѐ просторового сприйнѐттѐ. Характерними також ю 
швидка стомляваність, повільність, низька працездатність. Та цѐ форма 
захворяваннѐ ю сприѐтливоя щодо можливостей соціальної адаптації, ѐка 
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навіть може досѐгати рівнѐ здорових при розвитку інтелекту та 
задовільному функціонуванні рук.  

Інклязивний супровід дівчинки проводивсѐ студенткоя 
спеціальності «Соціальна робота» регулѐрно, кожного тижнѐ. У роботі з 
дитиноя була застосована реабілітаційна програма розвитку дитини. 
Методи, ѐкі підбиралисѐ  студенткоя длѐ роботи з дитиноя, обов’ѐзково 
обговорявалисѐ з науковим керівником від випускової кафедри, усі свої дії 
студентка узгоджувала із фахівцѐми реабілітаційного центру. Стислий 
оглѐд реалізованих заходів можна подати в такому  узагальненому виглѐді. 
Вправа «Долонька – замри», мета: розвиток статистичної координації рухів 
пальців рук, тренуваннѐ утриманнѐ пози. Вправа «Запам’ѐтай 10 слів», 
мета: розвиток механічної пам’ѐті. Вправа «Стілець», мета: розвиток 
динамічної координації. Гра: «З’юднай по крапках», мета: розвиток уміннѐ 
просторового оріюнтуваннѐ на папері, вихованнѐ емоційного позитивного 
ставленнѐ до гри, розвиток уѐвленнѐ та уѐви. Гра «Відгадай фігуру», «Збери 
фігуру», мета: навчити деѐких способів позначеннѐ трьох властивостей 
геометричних фігур (форма, величина, колір); навчити визначати фігуру, 
називати її ознаки, користуячись умовними зображеннѐми, описувати та 
називати геометричні фігури. Крім дидактичних ігор та вправ, дитині 
пропонувалисѐ різні завданнѐ з маніпуляваннѐм предметами: обведеннѐ 
по контуру, штрихуваннѐ, шнуруваннѐ, застібаннѐ ґудзиків, зав’ѐзуваннѐ 
вузлів, складаннѐ пазлів мозаїк конструктору, ліпленнѐ з пластиліну, 
розриваннѐ паперу, маляваннѐ олівцѐми, фарбами та пальчиками тощо. 
На початку або наприкінці кожного занѐттѐ проводилисѐ спеціальні вправи 
длѐ розвитку дрібної моторики рук.  

Порівнѐннѐ діагностичних зрізів засвідчило покращеннѐ показників 
інтелектуального розвитку в дитини. Якщо до початку роботи з дівчинкоя її 
інтелектуальний розвиток знаходивсѐ на середньому рівні, то післѐ 
завершеннѐ показники збільшились до достатнього рівнѐ. Дитина 
продемонструвала досить високу загальну активність мисленнѐ, схильність 
до розумового напруженнѐ, уміннѐ оперувати простими логічними 
операціѐми, уміннѐ виконувати поставлені завданнѐ самостійно. Рівень 
інтелектуального розвитку дитини збільшивсѐ із 32 балів до 42 із 
максимальних 50. Важливим фактором успішної роботи також можна 
вважати індивідуальний підхід, адже, згідно з державними санітарними 
нормами, наповняваність групи, зважаячи на порушеннѐ здоров’ѐ дітей, 
становить 8–12 осіб, відповідно педагог-реабілітолог не в змозі приділити 
достатньо часу на індивідуальну роботу з кожноя дитиноя. Тому 
допомога кваліфікованого волонтера в даному випадку ю вкрай корисноя. 
Та найбільшим успіхом можна вважати той факт, що дівчинка, з ѐкоя 
проводилась описана робота, пішла до загальноосвітньої школи.  
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Іншим прикладом ю аналогічна експериментальна робота «Розвиток 
мовленнѐ у дітей дошкільного віку в умовах центру реабілітації длѐ дітей-
інвалідів», ѐка була спрѐмована на пошук і перевірку методів та засобів 
подоланнѐ мовленнювих порушень у дітей молодшої групи в умовах 
соціально-реабілітаційного закладу. У даному випадку занѐттѐ 
проводились індивідуально або в маленьких групках, що дозволило 
охопити ціюя роботоя декількох дітей.  

Основний логопедичний діагноз вихованців «системне 
недорозвиненнѐ мови» тѐжкого та середнього ступенѐ, у них виѐвлені 
порушеннѐ вимови й лексико-граматичного складу мови, ці вихованці 
потребували суттювої логопедичної допомоги. Аналіз мовленнѐ дошкільників 
в умовах констатувального експерименту дозволив побачити значні 
індивідуальні розходженнѐ. Так, діти навіть у межах одніюї вікової групи 
розрізнѐлисѐ співвідношеннѐм використовуваних ними вербальних і 
невербальних засобів, а деѐкі використовували до 70 % вербальних. Довжина 
і складність реченнѐ також варіяваласѐ в дітей одніюї вікової групи. Так, діти у 
віці чотирьох-п’ѐти  років використовуять тільки однослівні реченнѐ. Інші діти 
того ж віку вдаятьсѐ до речень із 5–6 слів. Навіть довелосѐ спостерігати за 
шестирічноя дитиноя, ѐка оперувала реченнѐми з двох-трьох слів, у той час, 
ѐк інші вільно спілкувалисѐ більш розгорнутими реченнѐми.  

У ході зазначеної роботи було успішно апробовано систему вправ длѐ 
покращеннѐ мовленнѐ, ѐка полѐгала в таких аспектах. Дітей ставили в різні 
ситуації, ѐкі моделявали в загальному виглѐді ділові, пізнавальні та 
особистісні компоненти спілкуваннѐ дошкільників із партнерами різного віку 
(створявалисѐ різні умови длѐ взаюмодії партнерів у ситуаціѐх спільної 
діѐльності, фіксувалисѐ особливості ставленнѐ дітей до ситуацій, відмічаласѐ 
різницѐ у спілкуванні з однолітками та дорослими тощо. У ході дослідів дітѐм 
із різноя формоя спілкуваннѐ репрезентувалисѐ художні тексти, у ѐких були 
представлені всі аспекти мовленнѐ, аналізувалосѐ мовленнѐ дітей, ѐкі 
репродукуять тексти, співставлѐлись особливості лексики, граматики, 
характер викладу відповідно до особливостей тексту. Була вироблена 
система категорій аналізу мовленнѐ, що відповідала поставленим цілѐм. 

Таким чином, ѐк засвідчую досвід, студенти спеціальності «Соціальна 
робота», ѐкі задіѐні безпосередньо в реабілітаційному процесі дітей із 
обмеженими можливостѐми здоров’ѐ, набуваять таких професійних 
ѐкостей, що дозволѐть їм упевнено й вільно почуватисѐ у своюму 
професійному просторі. 

Отже, процес підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи маю 
ґрунтуватисѐ на тісному взаюмозв’ѐзку теорії і практики. Саме такий підхід 
здатний забезпечити ефективність кінцевого результату, що полѐгаю у 
формуванні клячових професійних компетентностей. Соціальна робота 
сьогодні ю важливим соціальним інститутом, що виконую функція наданнѐ 
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допомоги лядѐм, ѐкі потрапили у складні життюві обставини, та водночас 
найбільш ефективним інструментом соціальної політики держави. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Зважаячи на 
важливість підготовки висококваліфікованих фахівців длѐ роботи із 
вразливими групами населеннѐ, особливо гостро стоїть питаннѐ наданнѐ 
ефективної допомоги дітѐм з обмеженнѐми у здоров’ї, оскільки цѐ категоріѐ ю 
найбільш незахищеноя й такоя, що потребую особливої уваги та допомоги. 
Саме це зумовляю підготовку такого фахівцѐ, ѐкий здійсняватиме 
інклязивний супровід дитини з особливими потребами доти, поки дитина не 
досѐгне максимального рівнѐ адаптованості в сучасному соціумі. Таким 
фахівцем ю соціальний працівник, а інклязивна компетентність ю його 
найважливішим професійним показником. Подальший напрѐм досліджень 
буде спрѐмований на розробку педагогічних умов формуваннѐ професійних 
компетентностей майбутнього соціального працівника з акцентом на 
інклязивну компетентність на засадах педагогіки конструктивізму з 
експериментальноя перевіркоя їх ефективності. 
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РЕЗЮМЕ 

Клименюк Наталья. Формирование инклязивной компетентности у будущих 
социальных работников в условиѐх профессиональной подготовки. 

В статье обоснована необходимость и сущность формированиѐ инклязивной 
компетентности будущих социальных работников как результата готовности к 
инклязивному сопровождения детей с ограничениѐми в здоровье. Проанализировано 
состоѐние исследуемой проблемы, выделены основные исследовательские подходы, 
современные педагогические концепции. Описано экспериментальное исследование в 
центре социальной реабилитации детей-инвалидов как один из путей оптимизации 
практической подготовки студентов специальности «Социальнаѐ работа» в 
направлении инклязивной компетентности на основе педагогики 
конструктивизма, указана эффективность проведенной работы. Определены 
задачи по разработке педагогических условий формированиѐ инклязивной 
компетентности у будущих социальных работников. 

Ключевые слова: инклязивнаѐ компетентность, социальный работник, 
социальнаѐ работа, инклязивное сопровождение, конструктивнаѐ педагогика. 

 
SUMMARY 

Klymeniuk Nataliia. The formation of inclusive competence of the future social 
workers during professional training.  

The wide adoption of an inclusive approach requires changes in the process of 
preparation of the future specialists who will work with children with disabilities. The question of 
inclusive competence of the future teacher is now considered of Ukrainian scientists in the field of 
education and training, social workers are also the experts who can prepare children with 
disabilities to school and escort them to their afterschool time. In the article the necessity and the 
essence of the formation of the inclusive competence of the future social workers as a result of 
preparedness for inclusive care of children with limitations in health, as this category is the most 
unprotected and requires special attention and care. It is proved that the competence of a 
specialist, who accompanies a disabled child in afterschool hours, in a greater degree depends 
not only on school performance but also on adaptation to the surrounding social environment. 
The tasks in the field of social work at the present stage are outlined. The analysis of specifics of 
social work with different categories of customers in general and with people with disabilities in 
particular is conducted. The analysis of the status of the research problem, main research 
approaches, modern pedagogical concept is conducted. The analysis of the various concepts of 
the competence approach in general and the structure of professional competences of specialists 
in social work is conducted. The overview of different classifications of the concepts of 
«competence» and «inclusion» is made, detailed definition of the concept of «inclusive 
competence of a social worker» is formulated. It is proved that experimental research in the 
Social Rehabilitation Center for children with disabilities as a way to optimize the practical 
training of students of specialty «social work» towards inclusive competence on the basis of 
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pedagogy of constructivism provides a brief overview of the implemented measures; the work 
done by comparing diagnostic sections on indicators of intellectual development of the child is 
effective. It is confirmed that the process of training of the future specialists of social work should 
be based on the close relationship between theory and practice. The targets of developing 
pedagogical conditions of formation of inclusive competence of future social workers are 
identified. 

Key words: inclusive competence, social worker, social work, inclusive support, 
constructive pedagogy. 
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ЦІННІСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ  
ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 
У статті автором здійснено теоретичне узагальненнѐ і нове розв’ѐзаннѐ 

наукової проблеми – навчаннѐ студентів педагогічному дискурсу ѐк засобу 
інтенсифікації навчально-виховного процесу сучасної вищої школи, що полѐгаю у 
визначенні теоретичних засад і практичних основ забезпеченнѐ її професійно-
педагогічного спрѐмуваннѐ, розробці та впровадженні в освітня практику педагогічної 
системи формуваннѐ готовності студентів до майбутньої професійної діѐльності.  

Ключові слова: педагогічний дискурс, інтенсифікаціѐ навчаннѐ, ціннісні 
стратегії, модернізаціѐ навчально-виховного процесу, комунікаціѐ, інтенсифікаціѐ 
навчаннѐ, педагогічна діѐльність, педагогічні напрѐми. 

 
Постановка проблеми. Педагогіка ѐк наука маю стародавні традиції і 

ю чи не найстарішоя науковоя та практичноя діѐльністя лядини. Саме 
завдѐки цьому в сучасній педагогіці існую безліч різноманітних напрѐмів та 
педагогічних парадигм. Педагогічні напрѐми і школи розрізнѐятьсѐ за 
характером їхньої переважної оріюнтації на ту чи іншу науку про лядину, 
що ю проѐвом принципу антропологічної оріюнтації педагогіки. Це важливо 
зрозуміти, бо структура та побудова педагогічного дискурсу буде залежати 
саме від тіюї течії, тіюї парадигми, у межах ѐкої виступаять суб’юкти 
педагогічного дискурсу. 

Водночас правомірноя й доцільноя ю класифікаціѐ напрѐмів 
сучасної педагогіки відповідно до більш абстрактного філософського 
принципу, що інтегрую в собі сутнісні методологічні й аксіологічні моменти. 
У даному випадку в педагогіці можна виділити три головні напрѐми: 

1) ірраціонально-езотеричний. Базуютьсѐ на різних версіѐх 
філософського ірраціоналізму; до нього належать такі педагогічні системи, 
ѐк вальдорфська, екзистенціалістська, релігійно-христиѐнська та інші. 




