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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

 В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

       

Моніторинг процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів 

показав, що у змісті психолого-педагогічних і методологічних дисциплін не 

включається такий компонент, як готовність до роботи в умовах інклюзивної 

освіти. Цим фактом зумовлена актуальність досліджуваної проблеми. 

     Ідеї супроводу, в тому числі педагогічного, розроблені в роботах 

Л.В. Байбородової, О.С. Газмана, І.В. Дубровіної, С.В. Дудчик , Є.І. Казакової, 

Н.В. Клюєвої та ін. Крім того, педагогічний супровід відповідає прогресивним 

ідеям зарубіжної гуманістичної психології ( Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, 

Дж. Мід, І. Блумер), вітчизняній психології (Є.В. Бондаревська, 

Р.Л. Кричевський, І.А. Якиманська та ін.), педагогіки співпраці 

(Ш.О. Амонашвілі, І. П. Волков та ін.). Базовим дослідженням можна вважати 

ідею О.С. Газмана, який довів у своїх роботах, що педагогічна підтримка і 

супровід – це не просто сума різноманітних методів корекційно-розвивальної 

роботи, а комплексна система, особлива культура підтримки і допомоги у 

вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації [ 3, с.58]. 

     Мета статті – описати методику формування умінь у майбутніх вчителів 

початкових класів здійснювати навчально-виховну діяльність в умовах 

інклюзивної освіти. 

         Поняття «педагогічний супровід» у О.С. Газмана – це «процес спільної 

роботи учня з викладачем для визначення власних інтересів, цілей, 

можливостей та шляхів вирішення проблем (подолання перешкод), що 

заважають учневі на шляху його розвитку при збереженні людської гідності і 



при самостійному досягненні бажаних результатів у навчанні, самовихованні, 

спілкуванні, способі життя» [3, с. 57]. 

      Одним з головних завдань підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до педагогічного супроводу в умовах інклюзивної освіти має стати створення 

«особливої» установки на «особливу дитину», а саме: у свідомості мають 

домінувати не жаль до такої дитини, а турбота, емпатія, чуйність і тактовна 

взаємодія, з одного боку, і ставлення до неї як до рівноправного члена 

колективу з іншого. 

       До основних принципів підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до педагогічного супроводу дітей в системі інклюзивної освіти належать: 

здоров’язберігальний принцип; принцип психологічного комфорту; принцип 

індивідуалізації та диференціації; принцип безперервності; принцип цілісності; 

принцип гуманістичної спрямованості [1, с. 167]. 

До структури підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

здійснення педагогічного супроводу в процесі інклюзивної освіти входять такі 

компоненти: цільовий, мотиваційний, організаційно-діяльнісний та 

результативний.  

      Цільовий компонент представлений системою завдань, комплексне 

вирішення яких створює умови для формування у студентів професійних 

компетентностей. 

Мотиваційний компонент передбачає розвиток професійної мотивації.  

       Результативний компонент моделі підготовки включає в себе комплекс 

стійких професійних якостей, за допомогою яких вони можуть повноцінно 

здійснювати урочну й позаурочну діяльність.  

       Організаційно-діяльнісний компонент включає в себе використання 

активних форм, методів, технологій організації освітнього процесу. 

При підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічного 

супроводу можуть використовуватися такі форми аудиторної роботи, як 

проблемні лекції, бінарні лекції, лекції-провокації, лекції-прес-конференції, 



семінарські заняття (зокрема семінари-круглі столи, проблемні семінари та 

дискусії, педагогічні майстерні ), тренінги. 

    У процесі позааудиторної работи доцільно включати проведення і 

організацію ознайомлювальних педагогічних практик у спеціальних 

навчальних закладах, розробку програм індивідуальної роботи: а) з 

порушеннями зору; б) з порушеннями слуху; в) з порушеннями опорно-

рухового апарату, г) з порушеннями емоційно-вольової сфери; д) з 

порушеннями психомовленнєвого розвитку; е) з порушеннями інтелекту.   

       Таким чином, підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

педагогічного супроводу в умовах інклюзивної освіти – одна з актуальних 

проблем. Для вирішення цього складного завдання, яке не має однозначного 

вирішення, майбутньому вчителеві необхідна якісна і комплексна підготовка, 

яка включає в себе формування умінь здійснювати навчально-виховну роботу в 

умовах інклюзивної освіти. У свою чергу, вирішення проблеми підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до педагогічного супроводу дозволить 

інтенсивно вводити інклюзивну освіту в країні 
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