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Постановка проблеми. Враховуючи, що  особливу категорію закладів системи освіти 

України становлять  заклади інтернатного типу, які  забезпечують  дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям  з вадами фізичного та ( 

або) розумового розвитку, дітям з малозабезпечених та неблагополучних сімей  умови  

для проживання,  різнобічного розвитку, виховання, корекційно-розвиткову реабілітацію, 

здобуття певного  рівня освіти,  підготовку  дітей до самостійного життя та адаптацію їх у 

суспільство, педагогічний працівник закладу  виступає в ролі координатора, співтворця, 

організатора, партнера та менеджера. 

Розуміючи багатогранність проблеми  навчання та виховання  дитини в дитячих 

закладах інтернатного типу, до статті  ввійшли  матеріали, які  дають уявлення про  

підходи та моделі, що розкривають професійні здатності педагога з різних сторін 

педагогічного процесу. Учитель повинен уміти сам і навчити учнів творчо опановувати 

знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично 

осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, 

самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.  

Професійна  компетентність  вчителя на основі  компетентнісного підходу 

ґрунтується на знаннях, нормах, цінностях, здібностях, набутих  завдяки непереривному 

самонавчанню, самотворенню, самовдосконаленню і самореалізації. 

Сучасна школа (школа-інтернат) потребує вчителя нового типу, який володіє 

фаховою кваліфікацією, професійною культурою, здатний  об’єктивно  осмислювати 



педагогічні явища і факти, критично  оцінювати педагогічну дійсність.  Покращення  

якості  навчання та виховання вихованців інтернатних закладів  безпосередньо  залежить 

від рівня  підготовки педагога. Учитель повинен  знати не тільки свій предмет і володіти 

методикою його викладання, а  й бути обізнаним з іншими  науками та різними сферами  

суспільного  життя. Має оволодіти всіма складовими професійної компетентності, зокрема 

когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-

психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною; способами 

мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення 

професійного самовдосконалення на засадах компетентнісного підходу, адже  робота в 

школі-інтернаті  підпорядкована одній  основній меті - навчити дітей бути щасливими, 

зробити так, щоб кожен учень зміг реалізувати  себе в школі, а потім – у самостійному 

житті.  

Соціальна адаптація та дезадаптація безпосередньо пов'язані з таким поняттям як 

«соціалізація». На основі аналізу сучасних даних у галузі філософії, психології, соціальної 

психології, соціології, історії та етнографії, педагогіки вчені  визначають сутність 

соціалізації наступним чином: соціалізація – це двосторонній процес, що включає, з 

одного боку, засвоєння особистістю соціального досвіду шляхом входження в соціальне 

середовище, систему соціальних зв'язків, з іншого боку, процес активного відтворення 

особистістю системи соціальних зв'язків за рахунок її активної діяльності, активного 

залучення до соціального середовища. Соціалізація дітей в інтернатному закладі 

здійснюється у процесі освіти. Освітній процес передбачає єдність навчання і виховання. 

Навчально-виховний процес у школі-інтернаті, в тому числі інтернаті для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, із соціально незахищених сімей, 

враховує їх соціальну, батьківську депривацію, яка проявляється в соціально-педагогічній 

занедбаності дітей, наявності затримок психічного розвитку і відхилень у фізичному 

здоров'ї, різних формах девіантної поведінки. Тому  соціальна адаптація вихованців - це  

інтегрований показник  стану дитини, який відображає її здатність  адекватно   сприймати  

навколишню діяльність, ставитися до людей, подій, вчинків, спілкуватися, регулювати 

поведінку відповідно до сподівань інших, а навчально-виховний процес  повинен мати  

корекційну спрямованість та передбачати  створення служб допомоги та підтримки 

дитини (психологічної, соціальної, дефектологічної, медичної). 

Педагогічним працівникам інтернатних закладів під час навчально-виховного 

процесу слід враховувати проблеми, які виникають на шляху соціальної адаптації 

вихованців, зокрема:  
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 особлива проблема – це феномен «ми» в умовах школи-інтернату. Тут у 

дітей виникає своєрідна ідентичність один з одним; 

 відсутність вільного приміщення, в якому дитина могла б відпочити   від  

інших дітей.  Нереалізована потреба в певному життєвому просторі, 

особливо в ізоляції, призводить до того, що діти з інтернатних закладів у 

великих містах освоюють горища і підвали; 

 всупереч припущенням про більшу самостійність вихованців інтернатних 

закладів у порівнянні з їх гіперопікуваними «домашніми» однолітками, у 

них були виявлені серйозні дефекти довільної саморегуляції поведінки, що 

проявляються у невмінні самостійно планувати і контролювати свої дії; 

 в інтернатному закладі існує безумовна приналежність до якої-небудь групи, 

відсутність вибору; 

 у дітей, що живуть на повному державному забезпеченні, з'являється 

споживацька позиція («нам повинні», «дайте»), відсутні ощадливість і 

відповідальність; 

  вихованці інтернатних закладів психологічно відчужені від людей, і це 

відкриває їм «право» до правопорушення; 

 дитина, що росте в умовах інтернатного закладу, крім інших дефектів, не 

вміє спілкуватися; 

 велика кількість дітей у групах і, як наслідок цього, неможливість для 

вихователя приділяти кожній дитині достатньої уваги; 

 передача дитини з однієї установи до іншої на підставі будь-яких 

формальних причин, що не сприяє розвитку міцних емоційних зв'язків у 

дітей, не формує «відчуття дому»; 

 жорстка регламентація діяльності дітей і персоналу, акцент 

на дисциплінарні моменти, результатом чого є деформовані уявлення про 

життя, спілкування людей, що ускладнює соціальну адаптацію дітей згодом; 

 невміння педагогічних працівників спілкуватися з дітьми. 

Підготовка вихованців інтернатних закладів, першочергово дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до життя в суспільстві - це  тривалий  процес 

залучення дитини до системи соціальних  взаємин. В умовах  інтернатного закладу дана 

робота  розглядається як  професійна  педагогічна діяльність, спрямована на гармонізацію 

і гуманізацію  відносин особистості з суспільством   через   педагогізацію  середовища 

дитини. Взаємини педагогів та вихованців – один   з важливих  факторів, що впливає на 
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ефективність   навчально-виховного процесу. Разом з тим у вузах не існує  методик  

підготовки   педагогів  для роботи з соціально-дезадаптованими дітьми. 

Усе це висуває нові вимоги до  підготовки  вчителя, його  професійного  

становлення  і професійної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Термін «компетентність» походить від 

латинського «compete» – відповідати певним вимогам, бути здатним. Похідним є слово 

«competentia», яке латиною означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, 

володіє знаннями й досвідом [7, с. 167].  

Компетентність – це форма поєднання знань, умінь, освіченості в цілому, яка 

зумовлює особистісну самореалізацію, знаходження свого місця у світі, продукт цілісної, 

а не лише «знаннєвої» освіти.  

Професійна компетентність – це набір компетенцій і можливостей їх застосовувати 

у професійній діяльності.  Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній 

ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує 

постійного розвитку й удосконалення.  

 Проблема підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

розглядається в різних аспектах у працях Ю. К. Бабанського, С Я. Батищева, В. І. Бондаря, 

О. Н. Владиславлєва, Ю. 3. Гільбуха, С. У. Гончаренка, М. І. Дробнохода, С. Б. Єлканова, 

В. І. Лозової та інших. 

Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної та 

практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності й 

характеризує його професіоналізм. Педагогічний професіоналізм, педагогічна 

компетентність розглядається в контексті безперервної педагогічної освіти й 

педагогічної діяльності, вимог до вчителя і його підготовки. 

Забезпечити професійне зростання педагогічних працівників упродовж життя 

можна за умови належного науково-методичного супроводу, мережевої взаємодії та 

співробітництва методичних служб усіх рівнів, навчальних закладів, громадських 

педагогічних організацій, поетапного планування всіх видів діяльності з педагогами. 

Для цього необхідно створити відповідні умови та передбачити принципи 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

Умови: - раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням 

їхньої кваліфікації, досвіду та ділових якостей; - визначення найефективніших форм і 

методів керівництва, які відповідають особливостям роботи навчального закладу та 

діловим якостям адміністрації; - забезпечення оптимальної організації навчально-

виховного процесу; - забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників 



навчально-виховного процесу, створення здорової творчої атмосфери в педагогічному 

колективі; - забезпечення доцільного використання навчально-матеріальної бази та 

створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин; 

- справедлива оцінка діяльності педагога під час атестації та в міжатестаційний період. 

Принципи: - компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та 

керівників навчальних закладів; - неперервність професійного зростання; - формування 

здатності керівників та педагогів працювати в інноваційному середовищі; - спрямованість 

на опанування методів самостійного пошуку знань у різних сферах науки та культури, 

теорії та практики; - забезпечення партнерства та професійної взаємодії у процесі 

навчання; - рефлексія педагогами результатів навчання та власного практичного досвіду; - 

діагностика та моніторинг рівня розвитку професіоналізму. 

Враховуючи зазначені умови та принципи для професійного розвитку вчителя, 

школи-інтернати мають спрямовувати роботу на вирішення педагогічних проблем своїх 

закладів щодо створення цілісної системи формування соціально зрілої, творчої 

особистості, адаптованої до життя в соціумі шляхом впровадження компетентнісно-

орієнтованих технологій навчання і виховання через вирішення своїх основних 

методичних задач: 

1. Підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та психолого-педагогічної 

підготовки вчителів. 

2. Модернізація освітнього процесу через використання інформаційно- комунікаційних, 

особистісно-орієнтованих технологій. 

3. Допомога вчителям у розвитку, вдосконаленні і підвищенні їх професійно-педагогічної 

компетентності. 

4. Активізація творчого потенціалу. 

5.Формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. 

Методична робота школи має бути спрямована на створення інформаційних, 

науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного, системного 

підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогів школи, тобто 

підвищення їх педагогічної компетентності. Найперше, необхідно сформувати в учителя 

потребу для подальшого росту, вмотивувати його творчість. На засіданні методичної ради 

кожного навчального закладу необхідно прийняти рішення про вдосконалення підходів до 

організації методичної роботи, її змісту, структури, форм і методів. 

Ефективність процесу формування педагогічної компетентності в системі 

ступеневої підготовки залежатиме від повноти реалізації усіх його складових. 

Орієнтовними шляхами можуть бути: 



1. Проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів, практично-методичних 

нарад з актуальних проблем формування педагогічної компетентності. 

2. Створення творчої групи для опрацювання навчально-виховних інновацій, 

розповсюдження передового досвіду творчих педагогічних працівників. 

3. Коригування та узгодження навчальних планів та програм з метою орієнтації на основні  

професійно-педагогічної компетентності. 

4. Використання творчого потенціалу вчителів-практиків та науковців в удосконаленні 

навчально-виховного процесу. 

5. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів школи, адаптація кращих 

прикладів формування педагогічної компетентності. 

6. Використання засобів масової інформації з метою висвітлення кращого педагогічного 

досвіду. 

7. Ефективне застосування інноваційних програм освітніх технологій. 

8. Використання інноваційних форм і методів індивідуального чи групового пошуку. 

Вся структура внутрішньої шкільної методичної роботи насамперед повинна бути 

спрямована на забезпечення ефективності самоосвітньої діяльності та на пошук 

ефективних методів і форм роботи, спрямованих на підвищення рівня компетентності 

педагога. Методична робота повинна передбачати як традиційні, так і нетрадиційні форми 

проведення. До традиційних належать: педради, консультації, інструктивні наради, творчі 

групи, методичні об’єднання, семінари-практикуми, методичні виставки. Серед 

нетрадиційних форм, які можна використати в методичній роботі, найпоширенішими та 

найефективнішими є: творчі звіти, педагогічні ярмарки, читання, ділові ігри, педагогічний 

портрет методичного об`єднання, методичний аукціон до педрад, презентація власної 

роботи чи методичного об`єднання.  

Надзвичайно ефективною формою роботи, яка має безпосередньо-практичне 

значення, є проведення шкільних конкурсів «Учитель року» та «Вихователь року». 

Проведення системної роботи з цього напрямку дає можливість педагогам не тільки 

збагачувати свій теоретичний досвід, а й на практиці удосконалювати  педагогічну 

майстерність. 

За результатами роботи можна зібрати матеріали творчих досягнень методичних 

об’єднань, творчих груп, атестаційні матеріали, зразки кращих уроків, матеріали 

відкритих уроків; укласти інформаційний каталог педагогічного досвіду учителів школи. 

Значної уваги у створенні ефективної системи методичної роботи необхідно 

приділяти управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його 

педагогічній компетентності. 



Одна з важливих функцій адміністрації школи - формування в педагогів потреби 

професійного розвитку впродовж життя, стимулювання діяльності творчого вчителя,  

залучення педагога до участі у різноманітних формах методичної роботи на місцевому, 

обласному та всеукраїнському рівнях.  

Керівництво інтернатних закладів м.Одеси та Одеської області постійно шукають 

нові шляхи для вдосконалення  професійної майстерності вчителя, адже внаслідок 

управлінських дій щодо залучення педагогічних працівників до наукової, науково-

методичної та дослідницької роботи зростає їх результативність. 

Протягом 2015/2016 навчального року педагогічні колективи більшості закладів 

інтернатного типу брали  участь  у методичних заходах різного рівня. 

Так, педагогічні працівники Одеських шкіл-інтернатів №№ 97, 91 та Болградської 

школи-інтернату взяли активну участь в науково-практичному  семінарі для педагогічних 

працівників, які працюють з дітьми з вадами слуху на тему «Сучасні можливості слухових 

апаратів нового покоління» за участі представників центру «Аврора» на базі КЗ «Одеська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 97 І-ІІ ступенів» 18 лютого 2016 р.; в  

засіданні круглого столу   за участі лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН у розробці пропозицій щодо написання підручника  з предметно-

практичного навчання для глухих дітей на базі КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» (секція південного регіону, 22 березня 2016 р.) та в 

науково-практичному  семінарі на тему: «Модернізація навчальних закладів для дітей з 

порушенням слуху в контексті реформування освітньої галузі» за участі  науковців  

лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та  

спеціалістів кафедри менеджменту і розвитку освіти ООІУВ і  Одеського обласного 

ПМПК на базі КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 97 І-ІІ 

ступенів» 07-08 квітня 2016 р.  

Педагогічні працівники Одеських спеціальних шкіл-інтернатів №№ 34, 87, 88 були 

учасниками  методичного практикуму з проблеми «Формування освітньо-розвивального 

середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого-

педагогічного супроводу», проведеного викладачами та методистами ООІУВ на базі КЗ 

«Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №87 І-ІІ ступенів» 23 березня 2016 

р. Практичною була участь  заступників директорів з НВР та ВР Одеських шкіл-інтернатів 

№№ 3, 7, 87 та Андрієво-Іванівської  школи-інтернату  зі стажем до 5 років  у роботі 

Школи професійного зростання на базі кафедри менеджменту і розвитку освіти ООІУВ 08 

квітня 2016 р. Під час  проведення обласного семінару-практикуму ««ШШлляяххии  ррееааллііззааццііїї  

ККооннццееппццііїї  ннааццііооннааллььнноо--ппааттррііооттииччннооггоо      ввииххоовваанннняя  ддііттеейй  іі    ммооллооддіі  вв  ннааввччааллььнноо--ввииххооввннооммуу  



ппррооццеессіі    ііннттееррннааттнниихх  ззааккллааддіівв»» на базі  КЗ «Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів» 12 травня 2016 р., заступники директорів з виховної роботи 

інтернатних закладів усіх типів  мали змогу ознайомитися з досвідом роботи педагогічних 

колективів КЗ «Балтська спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІ ступенів», КЗ 

«Балтська   загальноосвітня школа-інтернат №2 І-ІІ ступенів» та КЗ «Андрієво-Іванівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» з питань практичних підходів до реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та впровадження 

Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо національно-

патріотичного виховання в навчальних закладах.  

З метою впровадження новітніх  технологій в навчально-виховних закладах процес 

та вдосконалення підходів до організації методичної роботи, педагогічні працівники  

Одеської спеціальної школи-інтернату №97   були  учасниками Всеукраїнського науково-

методичного семінару для вчителів-сурдопедагогів на тему «Навчання дітей з 

порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології» на базі КЗ «Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 2» 19-20 травня 2016 р. та на ХVII Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Педагогічні читання – 2016» з проблеми «Мовленнєвий 

режим у навчальній та виховній роботі спеціальної школи для дітей з вадами слуху» на 

базі КЗ «Сосницька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № І-ІІ ступенів» 

(Чернігівська обл., 6-11 червня 2016 р.).   Адміністрація  КЗ «Одеська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №93  І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного 

та реабілітаційного спрямування» була учасником Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології у комплексній реабілітації дітей з особливими 

освітніми потребами: реалії та перспективи» на базі НРЦ «Левеня» (м.Львів, 31 травня-02 

червня 2016 р.)  

Педагогічні працівники КЗ «Одеська  спеціальна загальноосвітня школа – інтернат 

№34 І-ІІ ступенів» взяли участь  у Міжнародних науково- практичних  конференціях з 

проблем раннього дитячого аутизму «Відкриваючи двері», «Проблеми та досягнення у 

сфері аутизму в Україні та в інших країнах світу», «Застосування методу прикладного 

аналізу поведінки -АВА в системній  корекційній  роботі з аутичними дітьми»  (березень – 

квітень 2016 р.) 

Учителька української мови та літератури КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 97 І-ІІ ступенів» Каманська Леся Володимирівна та вчителька 

початкових класів КЗ «Одеська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №6 I-II 

ступенів» Войтун Анастасія Анатоліївна взяли участь в обласному фестивалі молодих 

спеціалістів «Педагогічна надія Одещини» 21-22 червня 2016 року. 



Поширенню ефективного педагогічного досвіду, підвищенню професійної 

компетентності сприяє проведення педагогічної практики слухачів курсів підвищення 

кваліфікації при ООІУВ для керівників інтернатних закладів, вихователів, вчителів-

дефектологів, логопедів, вчителів, які працюють в умовах інклюзивного навчання на базі 

опорних закладів : Одеські спеціальні загальноосвітні школи-інтернати № № 87, 88, 91, 97  

з проблеми «Забезпечення прав дітей на здобуття якісної освіти, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку»; Одеська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 34 з проблеми «Впровадження світових технологій для корекції вад інтелекту 

дітей з аутичними порушеннями»; Одеська спеціальна школа № 75 з проблеми 

«Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами засобами 

трудового навчання»; Одеська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 6 з проблеми 

«Комплексний підхід до навчання, виховання та лікування дітей у контексті 

життєтворчості особистості»; Чорноморський НВК «Спеціальна загальноосвітня школа   

І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції – ДНЗ компенсуючого типу» з проблеми 

«Особливості організаційно-педагогічних умов щодо забезпечення навчально-виховного 

процесу для дітей з вадами психофізичного розвитку»; Одеський «Дитячий будинок 

«Перлинка» з проблеми «Формування у вихованців дитячого будинку готовності до 

особистісної та соціальної самореалізації». 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації від 

29.01.2010 р. № 28-ОД «Про затвердження заходів запровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Одеської області на 

період до 2012 року» функціонують навчально-методичні ресурсні центри у складі 

інтернатних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку із числа досвідчених вчителів-дефектологів спеціальних інтернатних закладів. 

Педагогічні працівники інтернатних закладів проводять консультування різних 

категорій педагогів із використання в практиці новітніх досягнень в галузі освіти дітей з 

особливими потребами, надають інформацію вчителям загальноосвітніх шкіл про 

особливості навчання, виховання та розвитку таких дітей, допомагають їм ставати 

професіоналами у цій справі. 

З метою висвітлення кращого педагогічного досвіду педагогічні колективи 

інтернатних закладів активно використовують засоби масової інформації. У всіх 

інтернатних закладах створені сторінки  в соціальній мережі  Facebook, на яких вони 

обмінюються своїми досягненнями і новинками. 

Підвищенню компетентності учителя сприяє і післядипломна педагогічна освіта. 

Обов’язковими компонентами програм професійного розвитку педагогів є: курси 



підвищення кваліфікації (стандартні, традиційні, диференційовані), науково-методична 

робота у міжкурсовий період та самоосвіта. Такі програми і моделі навчання забезпечують 

неперервність професійного і особистісного самовдосконалення педагогів, активізують 

професійну діяльність вчителів на всіх етапах навчання на основі процесів усвідомлення 

інновацій і переосмислення досвіду [8, с. 80].  

Науково-методичною лабораторією проблем освіти в інтернатних закладах ООІУВ 

організовано та проведено курси підвищення кваліфікації для керівників інтернатних 

закладів, заступників директорів з виховної роботи, вихователів, вчителів-дефектологів, 

логопедів. Професійному зростанню сприяє також залучення керівних і педагогічних 

кадрів до різних форм методичної роботи: семінари, тренінги, круглі столи, 

консультування, майстер-класи, методичний практикум, які  сплановано і на новий 

навчальний рік. 

Реалізація творчого потенціалу людини як суб'єкта професійної діяльності 

забезпечує формування її професіоналізму від кваліфікації до компетентності. Професійна 

компетентність дає змогу фахівцю успішно виконувати різноманітні види професійної 

діяльності, вона синтезує у собі широкий спектр знань та практичних дій, відображає 

ступінь сформованості професійної культури спеціаліста і визначає результати його 

роботи. Професійна компетентність є мірою і головним критерієм професійної 

підготовленості та здатності суб'єкта праці виконувати завдання й обов'язки відповідно до 

посади, яку він займає. 
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