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інклю зивно ї ком пет ент ност і сучасного вчит еля-ф ілолога. О бґрунт овано необхідніст ь  
вклю чення інклю зивно ї ком пет ент ност і вчит елів м о в  і л іт ерат ури до складу їхньо ї 
проф есійн о ї ком пет ент ност і в цілому. Запропоновано зм іст  інклю зивного складника  
п іслядиплом но ї освіт и вчит елів ф ілологічних дисциплін, зокрем а  інозем них мов. Н а  р івн і  
перспект ив подальш ого  дослідж ення проблем и р о зви т ку  інклю зивно ї ком пет ент ност і 
вчит елів м о в  і л іт ерат ури виокрем лено р о б о т у  з  розроблення  інклю зивного складника м одулів  
р ізн и х  т ем  навчально ї програм и курсів п ідвищ ення кваліф ікац ії вчит елів ц іє ї кат егорії.
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Постановка проблеми. Підготовці вчителів належить особливе місце серед 
пріоритетних завдань сучасної освіти, оскільки вчитель був, є й залишається головною 
дійовою особою, яка покликана реалізувати її цілі. Професійна підготовка вчителя 
еволюціонувала разом зі змінами в цілепокладанні навчання й виховання, у головних 
підходах до професійних характеристик і фахових якостей педагога. Сучасна 
підготовка вчителя відбувається в контексті розвитку системи неперервної освіти в 
Україні.

Запровадження ідей інтеграції та інклюзії в заклади загальної середньої освіти в 
Україні значною мірою залежить саме від кваліфікації педагогічних працівників, що 
вимагає внесення структурно-змістових змін у підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації вчителів. У цьому плані особливого значення набуває проблема розвитку 
інклюзивної компетентності вже працюючих педагогів як складника їхньої професійної 
компетентності.

Розвиток інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін як 
складника їхньої професійної компетентності визначається як закономірний і 
цілеспрямований процес якісних змін у професійних знаннях, уміннях, мотивах, 
професійних і особистісних якостях. Він є динамічним явищем, яке можна 
спостерігати, досліджувати, аналізувати, динамічним процесом, що виявляється 
головним чином у мотивах діяльності, професійних діях учителя і його особистісних 
якостях. Механізмом цього процесу є саморозвиток, що ґрунтується на творчому 
пошуку і творчій самоосвіті у виборі змісту і форм професійного вдосконалення за 
рахунок максимально можливого збагачення власного досвіду, особистісної 
самореалізації у професійній діяльності та безперервної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-педагогічної 
літератури свідчить про те, що найбільшу увагу дослідники приділяють нині питанням 
підготовки майбутніх педагогів і перепідготовки вчителів до професійної діяльності в 
умовах інклюзивної освіти, а також питанням, що пов’язані з психолого-педагогічною 
підготовкою педагогів-психологів [1], із формуванням професійної готовності
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майбутніх педагогів до освіти дітей дошкільного віку [2], із формуванням інклюзивної 
компетенції майбутніх учителів [3], із підготовкою вчителя до роботи в умовах інклюзії 
на основі компетентнісного підходу, з підготовкою майбутнього вчителя технологій до 
роботи з особами, які мають обмежені можливості здоров’я [4].

Питання підготовки вчителів до навчання учнів на засадах інклюзивного 
підходу було предметом дослідження таких авторів, як Л. Антонюк, Ю. Бойчук,
І. Демченко, О. Завальнюк, К. Косова, О. Кучерук (О. Бородіна), С. Миронова [5],
О. Мороз, І. Олійник, Л. Савчук [6], Л. Тищенко [7] та ін. Окремим аспектам підготовки 
вчителів до навчання й виховання дітей із вадами психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного класу присвячено наукові студії В. Бондаря, Л. Гречко, А. Колупаєвої, 
М. Матвєєвої, С. Миронової, Н. Назарової, В. Синьова, Л. Шипіциної та ін.

Мета статті -  висвітлити зміст інклюзивного складника післядипломної освіти 
вчителів філологічних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення освітнього процесу 
кваліфікованими кадрами передбачає наявність у педагогів готовності до роботи з 
дітьми, які мають особливості розвитку. Як зазначає Л. Прядко, «це мають бути 
педагоги, які приймають нову систему цінностей, творчо реалізують нові технології 
навчання, здатні розв’язувати проблему соціалізації дітей із особливими освітніми 
потребами, володіють методами психолого-педагогічної діагностики, стабільно 
прагнуть до високих результатів у своїй професійній діяльності, знають специфіку 
освітніх програм, володіють методиками і технологіями навчання дітей з особливими 
освітніми потребами, ефективно взаємодіють як у самому закладі, так із навколишнім 
соціумом» [8, с. 4].

Проте вже на перших етапах розвитку інклюзивної освіти гостро постає проблема 
неготовності (професійної, психологічної й методичної) учителів загальноосвітньої 
школи до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, виявляється недостатність 
професійних компетенцій учителів у роботі в інклюзивному середовищі, наявність 
психологічних бар’єрів і професійних стереотипів педагогів. О. Конопацька обґрунтовує 
причини цього явища тим, що немає забезпечення спеціальними навчальними 
програмами і підручниками, бракує фахової підготовки вчителів, недостатньою є 
матеріальна база, а також проблеми психологічного характеру [9, с. 210].

Професор А. Колупаєва наводить дані про те, що нині до 65 % учителів, які є 
слухачами курсів підвищення кваліфікації, не володіють методами роботи з дітьми, які 
мають особливі освітні потреби. Більше того, до 23 % педагогів не знайомі зі 
спеціальними програмами, не мають точних і глибоких знань щодо психофізіологічних 
особливостей дітей даної категорії [10, с. 17]. Ці відомості викликають серйозне 
занепокоєння, оскільки саме вчитель є найважливішою ланкою процесу інклюзивного 
навчання. У роботі з учнями, що мають особливі освітні потреби, педагог повинен 
уміти здійснювати діагностику можливостей і потреб кожної конкретної дитини, 
кваліфіковано оцінювати їх і долучатися разом із ПМПК до розроблення, на основі 
аналізу цих потреб, індивідуальний навчальний план та індивідуальний план розвитку 
такої дитини.

Висвітлюючи зміст інклюзивної складової післядипломної освіти вчителів 
філологічних дисциплін, зокрема іноземних мов, зазначимо, що під час навчання на 
курсах підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» слухачам пропонується тема «Інклюзивна освіта: проблеми та 
перспективи навчання іноземної мови дітей із особливими освітніми потребами». Зміст 
цієї теми, порівняно з такою, що читається слухачам усіх категорій (зокрема вчителям 
філологічних дисциплін у цілому) -  «Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи», -  є 
дещо видозміненим (табл.1):
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз змісту тем, що містять інклюзивний складник,

Зміст теми «Інклюзивна 
освіта: проблеми та 

перспективи»

Зміст теми «Інклюзивна освіта: 
проблеми та перспективи навчання іноземної мови 

дітей з особливими освітніми потребами»
Спільні складники

Зміст поняття «інклюзивна освіта» і супутніх понять: сегрегація, інтеграція, 
ексклюзія, сепарація, мейнстрімінг
Мета, завдання і принципи інклюзивного навчання. Переваги і проблеми під час 
його впровадження в систему роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Нормативно-правове забезпечення упровадження інклюзивного навчання в 
навчальні заклади України
Діагностика обізнаності й готовності педагогів працювати в умовах інклюзії
Ознайомлення з різними категоріями дітей, які мають особливі освітні потреби

Розбіжності
Перегляд відеозапису 

про діяльність Харківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 124, 
яка має офіційний статус 
інклюзивного навчального 
закладу

Перегляд відеозаписів фрагментів уроків іноземної 
(англійської) мови в 1-4-х класах Харківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 38, які мають статус інклюзивних; 
висвітлення особливостей планування й проведення 
уроку іноземної мови на засадах інклюзії (за рахунок 
об’єднання з рекомендаціями щодо навчання різних 
категорій дітей із особливими освітніми потребами), 
аналіз відеозаписів фрагментів уроків із цього 
предмету в інклюзивних класах

Відсутність інформації Інформація про особливості контролю й 
оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови 
дітей із особливими освітніми потребами (за рахунок 
об’єднання з рекомендаціями щодо навчання різних 
категорій дітей із особливими освітніми потребами і 
відомостями про нормативно-правове забезпечення)

Відсутність інформації Коротка інформація про інклюзивні практики, які 
вчитель може використовувати під час навчання іноземної 
мови в загальноосвітньому навчальному закладі

Слід зазначити, що під час вивчення слухачами теми «Науково-методичні засади 
навчання іноземних мов на різних вікових етапах», яка є невід’ємним складником 
післядипломної освіти вчителів іноземних мов, окремим аспектом є розкриття змісту 
наступності дошкільної та початкової освіти в організації інклюзивного навчання для 
дітей із особливими освітніми потребами. Під час проведення навчальних занять 
«Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу» увага слухачів звертається на 
питанні планування уроку за наявності у класі дітей з особливостями психофізичного 
розвитку. Окремою надзвичайно актуальною темою програми курсів підвищення 
кваліфікації вчителів іноземних мов є тема «Система роботи з учнями, які мають 
труднощі у вивченні іноземної мови».

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, нині започатковано 
впровадження інклюзивного складника післядипломної освіти вчителів, зокрема 
іноземних мов. Було здійснено порівняння змісту теми «Інклюзивна освіта: проблеми 
та перспективи», яка читається всім категоріям слухачів курсів підвищення кваліфікації 
(зокрема, вчителям філологічних дисциплін) і теми «Інклюзивна освіта: проблеми та
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перспективи навчання іноземної мови дітей із особливими освітніми потребами». 
Порівняльний аналіз свідчить про те, що зміст останньої теми є більш широким, 
практико зорієнтованим і спрямованим на окрему категорію вчителів. Розширення 
змісту теми відбувається за рахунок об’єднання з рекомендаціями щодо навчання 
різних категорій дітей із особливими освітніми потребами та відомостями про 
нормативно-правове забезпечення організації інклюзивного навчання. Програмою 
курсів підвищення кваліфікації також передбачено інші теми, які сприяють розвитку 
інклюзивної компетентності вчителів мов і літератури.

Уважаємо, що перспективою подальших наукових пошуків у напрямі окресленої 
проблеми може стати можливість розроблення інклюзивного складника модулів різних 
тем навчальної програми курсів підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін.
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Abstract. Kazachiner O. S. Postgraduate education as an important factor of modern 
philology teacher’s inclusive competence development.

Introduction. P ostgraduate education o f  teachers is a  specia l p la ce  am ong  the p rio rities  o f  
m odern education. The developm ent o f  teachers o fp h ilo lo g ica l d iscip lines ’ inclusive com petence as a  
com ponent o f  their p ro fessio n a l com petence is de fin ed  as a  log ica l a n d  p u rp o se fu l p ro cess  o f  
qualita tive changes in p ro fessio n a l know ledge, skills , a n d  m otives, p ro fessio n a l a n d  p erso n a l 
qualities.

Purpose. To h igh ligh t the con ten t o f  inclusive com ponent o f  postgradua te  education fo r  
p h ilo lo g ica l d iscip lines teachers.

Results. The con ten t o f  the topic «Inclusive education: p ro b lem s a n d  p ersp e c tiv es», w hich is 
read  to a ll categories o f  students o f  a dvanced  tra in ing courses (in particu lar, teachers o fp h ilo lo g ica l 
discip lines) w as com pared  w ith  the topic «Inclusive education: p ro b lem s a n d  pro sp ec ts  o f  teaching  a  
fo re ig n  language to children w ith  specia l educational needs» .

Originality. A  com parative analysis show s tha t the con ten t o f  the la tter topic is broader, 
p ra c tica lly  orien ted  a n d  a im ed  a t a  separate ca tegory o f  teachers. E xtension  o f  the con ten t o f  the topic 
is due to the association  w ith  the recom m endations on the tra in ing  o f  d ifferen t categories o f  children  
w ith  specia l educational needs a n d  inform ation abo u t the legal fra m ew o rk  o f  the organization  o f  
inclusive education. In  addition, it  shou ld  be n o ted  tha t during  m astering  a  them e «Scientific a n d  
m ethodologica l p rincip les o f  teaching fo re ig n  languages a t d ifferen t age stages», w hich is an in tegral 
p a r t  o f fo re ig n  language te a c h e rs ’ postgradua te  education, a  separate a spec t is the d isclosure o f  the 
con ten t o f  the continu ity o f  p re -sch o o l a n d  p r im a ry  education in the organization  inclusive education  
f o r  children w ith  specia l educational needs. D uring  the tra in ing  sessions «A M o d ern  L esson  in the 
C ontext o f  C om petency Approach», the a tten tion  o f  teachers is draw n to the issue o fp la n n in g  a  lesson  
in the p resen ce  o f  children w ith  specia l developm ent in the classroom . A  separate topic o f  the 
pro g ra m m er o f  courses fo r  fo re ig n  language teachers ’ a dvanced  tra in ing is the them e «System  o f  
w ork w ith  p u p ils  w ith  d ifficu lties in learn ing  a  fo re ig n  language».

Conclusion. Today the in troduction  o f  the inclusive com ponen t o f  postgradua te  education o f  
p h ilo lo g y  d iscip lines teachers, in p a rticu la r  fo re ig n  languages, has been launched. We believe tha t the 
p ro sp ec t o f  fu r th e r  scien tific  research in the d irection o f  the ou tlined  p rob lem  m ay becom e the 
p o ssib ility  o f  w orking  ou t an inclusive com ponent in m odules o f  various topics o f  the curriculum  o f  
courses f o r  p h ilo lo g ica l d iscip lines teachers.

Key words: postgradua te  education; teacher training, voca tiona l training; teacher o f  
p h ilo lo g ica l d isciplines; inclusive com petence; developm ent o f  inclusive com petence o f  p h ilo log ica l  
discip lines teachers; p ro fessio n a l com petence o f  the teacher; tra in ing p ro g ra m m ed  fo r  advanced  
tra in ing courses.
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