


 

 



Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка Нормативна 

 

 

 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
Спеціальність 

016 Спеціальна освіта.  

 

Рік підготовки: ІІ 

  

Семестр 4 

Загальна кількість 

годин 90 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6  

Ступінь 

бакалавра 

  

Практичні, семінарські 

14 4 

Лабораторні 

16 6 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (% / %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу:  

засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та 

організаційно-методичних засад інклюзивної освіти. 

Завдання курсу: 

сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної 

освіти; o виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні 

дітей з особливими потребами; o забезпечити досконале володіння 

стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими потребами; o 

сформувати навички диференційованого викладання та оцінювання; o 

виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Компетенції, які формуються:  

ЗК-3.5. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними 

системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання дітей 

дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку; 

чинним нормативним забезпеченням спеціальної освіти тощо. 

СК.-5 Організаційна (відповідно нозології). Здатність до застосування знань 

основних правил організації навчального, корекційного, навчально-

реабілітаційного процесів; вміння раціонально організовувати власну 

корекційно-педагогічну діяльність, самостійно контролювати її 

результативність, удосконалювати систему самоорганізації на основі 

сучасних корекційно-педагогічних технологій. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-

термінологічні визначення та основні принципи.  

Проблема інвалідності та її основні аспекти. Інклюзивне суспільство 

(ізоляція, інклюзія, інтеграція, освіта). Переваги і недоліки інклюзивної 

освіти.  Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  Історія спеціальної освіти 

та інклюзії.  Основні принципи інклюзивної освіти. Існуючі стереотипи щодо 

осіб з інвалідністю 

Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та горизонтальна 

структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, 

навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.). 

Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей. Особливості 

впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості 

спеціальної освіти. Розгляд і обговорення окремих найпоширеніших 

контроверсійних питань у навчанні дітей з особливими потребами. 

Формування адекватного сприйняття людських відмінностей у здорових 

учнів. 

 



Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 

Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної освіти.  

Специфіка створення інклюзивного середовища в загальноосвітньому 

навчальному закладі Базові моделі інклюзивної освіти. Види адаптації 

дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 2. Загальні питання навчання і виховання дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я в інклюзивному освітньому середовищі. 

Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. Державний стандарт для дітей з особливими 

освітніми потребами.  Загальноосвітні, спеціальні та корекційно-розвивальні 

програми, їх адаптація та модифікація.  Реалізація курикулуму в навчальному 

процесі. 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної освіти 

Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями 

розвитку. Роль вчителя-дефектолога (корекційного педагога) в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Оцінювання. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами початкової 

школи. 

Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - 

основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

.Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами 

в загальноосвітнє середовище. Батьки – як члени навчальних команд. Роль 

батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини.  Завдання батьків як членів 

навчальної команди.  Налагодження стосунків з педагогами та персоналом 

школи. Обмін конструктивною інформацією. Допомога громадських 

організацій та соціальних служб. Батьки – активні учасники шкільної 

громади.  Волонтерство та адвокатство батьків. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Тема 1. Інклюзивна освіта як 

модель соціального устрою: 

генезис, понятійно-

термінологічні визначення та 

основні принципи.  

16  2 2  12 16  2   14 

Тема 2. Спеціальна освіта в 

Україні та модернізація 

освітньої галузі.  

14  2 2  10 14   2  12 



Разом 30  4 4  22 30  2 2  26 

Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 

Тема 1. Психолого-

педагогічна характеристика 

суб'єктів інклюзивної освіти 

14  2 2  10 14  2   12 

Тема.2. Загальні питання 

навчання і виховання дітей з 

обмеженими можливостями 

здоров'я в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

16  2 2  12 16   2  14 

Разом 30  4 4  22 30  2 2  26 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної освіти 

Тема 1. Передумови для 

забезпечення успішної 

інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

14  4 4  6 14     14 

Тема 2. Роль батьків у 

впровадженні інклюзивної 

освіти. Співробітництво - 

основа роботи з батьками 

дітей з особливими освітніми 

потребами. 

16  2 4  10 16   2  14 

Разом 30  6 8  16 30   2  28 

Усього годин 90  14 16  60 90  4 6  80 

 

 

6. Теми практичних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

 Кредит 1. Основи інклюзивного навчання   

1 Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.  

2 2 

2 Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. 2  

 Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання   

3 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної 

освіти 

2 2 

4 Тема 2. Курикулум навчального та корекційно-розвивального 

процесів. 

2  

 Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної 

освіти 

  

5 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

4  



6 Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво 

- основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

2  

 Разом 14 4 

 

7. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

 Кредит 1. Основи інклюзивного навчання   

1 Тема 1. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства 

2  

2 Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. 2 2 

 Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання   

3 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної 

освіти 

2  

4 Тема 2. Корекційно-розвивальна робота як складова 

інклюзивного навчання. 

2 2 

 Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної 

освіти 

  

5 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

4  

6 Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво 

- основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

4 2 

 Разом 16 6 

 

8. Самостійна робота  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

 Кредит 1. Основи інклюзивного навчання   

1 Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.  

12 14 

2 Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. 10 12 

 Разом 22 26 

 Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання   

3 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної 

освіти 

10 12 

4 Тема 2. Загальні питання навчання і виховання дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я в інклюзивному освітньому середовищі. 

12 14 



 Разом 22 26 

 Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної 

освіти 

  

5 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

6 14 

6 Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво 

- основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

10 14 

 Разом 16 28 

 Разом 60 80 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

Реферат на тему 

1 Історичне підґрунтя інклюзивної освіти 

2 Аналіз документа «Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах про інклюзивне навчання». 

3 Стихійне інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку як 

ознака системи демократичних процесів в освіті. 

4 Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

5 Роль батьків у здобутті освіти дитини з особливими потребами. 

6 Принципи побудови корекційного процесу та необхідність їх дотримання в 

навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзії. 

7 Особливості організації й управління інклюзивним навчальним закладом. 

8 Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану. 

9 Психолого-педагогічні особливості критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з тяжкими вадами мовлення 

10 Технологія портфоліо. Аналіз зарубіжного досвіду 

11 Експериментальні моделі інклюзивної освіти. 

12 Сутність, функції і структура інклюзивного процесу навчання. 

13 Корекційно-розвиваючі технології в системі навчання осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я в умовах інклюзивного навчання 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

 

1) Наочні (спотерження, ілюстрація, демонстрація,ТЗН); 

2) Словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, 

дискусія, лекція) 



3)  Практичні (вправи, практичні роботи, лабораторні роботи, робота з 

книгою); 

4)  Метод драматизації                                                 

11. Методи контролю 

Попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

50 120 300 

26 26 26 26 26 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

2. Бут Т.И. Политика включения и исключения в Англии: в чьих руках 

сосредоточен контроль / Социальная эксклюзия в образовании. – М., 2003. – 

С. 17-25. 

 3. Выготский Л.С. Принципы воспитания физически дефективных детей // 

Основы дефектологии. – С-П, М.: Изд-во «Лань» 2003. – С.-96. С. 127 дис.  

4. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XIX и 

XX вв. // Педагогика. – 2002.  

5. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI 

века. – М.: УРАО, 1998.  

6. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими 

потребами / Кроки до демократичної освіти:– 2002. – №1. – С. 34.  

7. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные 

перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон. 

2000.  

8. Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у 

сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні 



аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. – 

К., 2006. – С. 105-109.  

9. Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного 

спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.  

10.Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими 
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