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Робоча навчальна програма змістового модулю «Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими освітніми потребами» 

 

Преамбула 

Мета змістового модулю: ознайомлення слухачів з особливостями  роботи з 

особами з особливими освітніми потребами в умовах закладів 

освіти;засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та 

організаційно-методичних засад інклюзивної освіти; формування 

професійної компетентності фахівців закладів освіти для успішного 

впровадження інклюзивної моделі. Опанування слухачами основ 

педагогічних знань та успішне застосуванням їх на практиці. 

Завдання: 

 актуалізація та систематизація знань слухачів з теми інклюзивної 

освіти; 

 ознайомлення слухачів з особливостями психолого-педагогічної та 

корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзивного навчання. 

 опанування провідними завданнями і способами соціалізації та 

інтеграції осіб з особливими освітніми потребами; 

 конкретизація форм і методів співпраці та ефективної взаємодії 

педагога з батьками даної категорії осіб, іншими педагогами та 

спеціалістами з корекції вад психофізичного розвитку; 

Об’єкт вивчення:психолого-педагогічна, корекційно-розвиткова та 

освітня робота у процесі освіти осіб з особливими освітніми потребами. 

Предмет: закономірності проектування, планування, реалізації та 

контролю процесу освіти осіб з особливими освітніми потребами. 

Очікувані результати. 

Слухач повинен знати: 

 основні положення інклюзивної освіти; 

 особливості спілкування з різними категоріями осіб з порушенням 



 
 

психофізичного розвитку; 

 побудову стратегій взаємодії з батьками осіб даної категорії та з 

спеціалістами; 

 принципи командної роботи; 

 професійно важливі властивості особистості педагога; 

 зміст та завдання корекційно-розвиткової роботи; 

 основи диференційованого навчання. 

 методику конструювання та представлення змісту навчання з 

елементами інклюзії; 

 

Слухач повинен уміти: 

 аналізувати навчально-програмну документацію; 

 розробляти навчально-методичні документи; 

 ефективно взаємодіяти з іншими педагогами, спеціалістами, 

батьками осіб з особливими освітніми потребами; 

 вміти користуватися індивідуальними навчальними програмами для 

осіб з особливостями психофізичного розвитку на основі діагностики 

їхніх потреб; 

 здійснювати необхідні адаптаційні, модифікаційні й методичні зміни у 

процесі інклюзивної освіти; 

 використовувати ефективні стратегії спілкування у взаємодії з 

учасниками освітнього процесу; 

 вдосконалювати методики інклюзивного навчання; 

 фахово опрацьовувати інформацію інклюзивного освітнього змісту. 

 

Слухач повинен усвідомлювати: 

 зміну ролі викладача у навчальному процесі з носія готових знань на 

організатора навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

 необхідність удосконалення навчально-методичного супроводу осіб з 

особливими освітніми потребами;  



 
 

 значення впровадження освітніх інновацій у підготовку здобувачів 

освіти. 

Бюджет навчального часу: 15 годин. 

Види навчальних занять: лекції (2 год.), семінарське заняття (8 год.),  

самостійна робота (5 год.). 

 



 
 

 

2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН змістового модулю «Інклюзивна освіта. 

Супровід осіб з особливими освітніми потребами» 

(очна форма навчання) 
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НЕ  

 Організація інклюзивного 

навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 
 

2 2 
  

  
 

НЕ  

Законодавче та нормативно-

правове забезпечення освіти осіб з 

особливими освітніми потребами 
 

2 
   

  2 

НЕ  

Психолого-педагогічний супровід 

осіб з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

 
3 

   
  3 

НЕ  

Проектування інклюзивного 

освітнього середовища в закладах 

освіти 
 

4 
 

4 
 

  
 

НЕ 

Особливості психолого-

педагогічної та корекційно-

розвиткової роботи в умовах 

інклюзивного навчання. 
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Тематичний план змістового модулю 

№ 

п/п 
Тема Вид заняття Години 

ПІБ 

викладача 

1 
 Організація інклюзивного 

навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

лекція 2  

2 

Законодавче та нормативно-

правове забезпечення освіти 

осіб з особливими освітніми 

потребами 

самостійна 

робота  
2  

3 

Психолого-педагогічний 

супровід осіб з особливими 

освітніми потребами в 

інклюзивному освітньому 

середовищі. 

самостійна 

робота 
3  

4 
Проєктування інклюзивного 

освітнього середовища в 

закладах освіти 

семінарське 

заняття 
4  

5 

Особливості психолого-

педагогічної та корекційно-

розвиткової роботи в умовах 

інклюзивного навчання. 

семінарське 

заняття 
4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Зміст змістового модулю за темами 

 

Тема 1. (НЕ.)Організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. 

Інклюзія – це дуже широка концепція, що передбачає повноцінне 

Входження здобувача освіти в колектив, залучення до освітнього процесу, 

добре ставлення до нього та прийняття. Впровадження такого підходу до 

освіти потребує планування, підготовки та надання різноманітної підтримки. 

Мета інклюзії полягає в тому, щоб надати рівний і справедливий доступ до 

успішного навчання та сприяти розвитку соціальних, академічних і 

неакадемічних умінь у навчальному процесі. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

Принципі забезпечення основного права людини на освіту та права навчатися 

за місцем проживання, що передбачає навчання особи з особливими 

освітніми потребами в умовах будь-якого закладу освіти. 

Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти. 

Саламанська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. Освітні закони. 

Сучасна освітня нормативно-правова база (положення про спеціальну школу, 

положення про ПМПК, положення про індивідуальне навчання, порядок 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах  

тощо). Аналіз українського законодавства щодо забезпечення рівного 

доступу особам з психофізичними порушеннями до якісної освіти. 

Для розбудови інклюзивної освіти із підтримуючим середовищем 

потрібно зробити її фізично доступною, надати можливості для 

оптимального навчання і набуття досвіду. Необхідно, також, створити клімат 

піклування й поваги, що сприятиме всебічному розвитку осіб з особливими 

освітніми потребами. 



 
 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-

яку дискримінацію, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але 

створює спеціальні умови для осіб з особливими потребами. 

Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи освіти можна 

вважати процес інтеграції, який також має кілька типів:соціальна, 

функціональна,зворотна, спонтанна або неконтрольована. Складові моделі 

інклюзивної освіти: командний підхід,задоволення індивідуальних потреб 

здобувачів освіти, співпраця з батьками,створення сприятливої атмосфери в 

колективі. 

Щоб досягти успіху та задовольнити різноманітні потреби здобувачів 

освіти,зумовлені їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами та іншими 

відмінностями, педагогам необхідно змінювати методи навчання, навчальне 

середовища, матеріали тощо. Ці зміни відбуваються через адаптації або 

модифікації. 

Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну 

Сутність навчального завдання. 

Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи 

зміст або понятійну складність навчального завдання. 

 

Тема 2. (НЕ.)Законодавче і нормативно-правове забезпечення освіти осіб з 

особливими освітніми потребами. 

Основні відомості про законодавче та нормативно-правове 

забезпечення освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Основні 

міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти. Чинне законодавство 

освіти осіб з обмеженими можливостями. 

Історія законодавчого визнання права на здобуття освіти громадян 

України. 

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й 

горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклади, навчально-реабілітаційні центри, оздоровчі багатопрофільні центри, 



 
 

інклюзивно-ресурсні центри тощо). Стан спеціального навчання та 

інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 

загальноосвітній простір України. Аналіз системи надання освітніх послуг 

дітям з особливими освітніми потребами. 

 Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні 

можливості спеціальної освіти. Розгляд і обговорення окремих 

найпоширеніших контроверсійних питань у навчанні осіб з особливими 

освітніми потребами. 

 

Тема 3. (НЕ.)Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому середовищі. 

Значення соціально-педагогічного супроводу осіб, які мають особливі 

потреби, в закладах освіти. Завдання і зміст соціально-педагогічного 

супроводу даної категорії осіб в закладах освіти з інклюзивною формою 

навчання. Алгоритм діяльності педагога, корекційного педагога, психолога, 

вихователя, соціального педагога, асистента педагога та їх функції в 

інклюзивному освітньому середовищі. Співпраця асистента педагога з 

іншими учасниками освітнього процесу, спеціалістами соціальної сфери з 

метою забезпечення корекційно-розвивальної роботи з учнями, які мають 

порушення психофізичного розвитку. Модель соціально-педагогічної 

діяльності інклюзивної освіти. 

Диференційоване викладання передбачає, що всі здобувачі освіти різні, 

тож завдання вчителя полягає в тому, аби виявити ці відмінності та 

вибудувати навчальний процес таким чином, щоб забезпечити ефективний 

навчальний досвід для кожного. Такий підхід до викладання, орієнтований на 

потреби осіб з особливими освітніми потребами.  

Диференційоване викладання передбачає створення навчального 

середовища та організацію навчального процесу таким чином, щоб 

забезпечити успішне опановування здобувачами освіти з різними освітніми 

потребами курикулуму. 



 
 

 

Тема 4. (НЕ.)Проєктування інклюзивного освітнього середовища в закладах 

освіти.  

Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти. Варіанти 

Організації співпраці. Асистент учителя в системі відносин співробітництва. 

Завдання та кваліфікаційні характеристики асистента вчителя. Професійне 

співробітництво психолога і корекційного педагога. 

Співробітництво асистента вчителя та класного керівника з колегами: 

вчителями, психологами, логопедами, адміністрацією навчального закладу, 

асистентами вчителів та ін. 

Важлива роль у процесі соціального інтегрування дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку відводиться сім’ї, яка є одним із 

основних чинників забезпечення її залучення до системи суспільних 

відносин. Особливості сім’ї, її активність у процесі розвитку й освіти дитини 

визначає її психофізичний і соціокультурний статус в майбутньому, рівень 

реабілітаційного та соціально-інтеграційного потенціалу, міру готовності до 

інклюзивного навчання в закладі освіти. Сучасна сім’я дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку поряд з традиційними функціями має 

виконувати і низку специфічних, у зв’язку з наявністю у дитини порушення 

розвитку (абілітаційно-реабілітаційну, корекційну, компенсаторну). 

Провідними функціями сім’ї є: відтворююча, виховна, господарсько-

побутова. 

Тема 5. (НЕ.)Особливості психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової 

роботи в умовах інклюзивного навчання. 

Соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами. 

Курикулум як загальна концепція навчання дітей з особливими потребами. 

Методичні засади індивідуального навчального плану роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Реалізація індивідуального підходу в 

роботі з батьками. Співробітництво та основні принципи командного 

підходу. 



 
 

Корекційно-розвивальна робота та її значення при навчанні дитини з 

особливими потребами. Співробітництво з колегами: вчителями, 

психологами, логопедами, корекційними педагогами, адміністрацією 

навчального закладу, асистентами вчителів та ін. 

2.3. Плани лекцій 

 

Тема 1. (НЕ.)Організація інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

1. Зміни в системі освіти осіб з особливими освітніми потребами. 

2. Поняття інклюзивної освіти. 

3. Об’єкт і предмет інклюзивної освіти. 

4. Характеристика процесу інтеграції. 

5. Характеристика процесу адаптації. 

6. Модифікація навчання. 

7. Співвідношення понять «інклюзія», «інтеграція». 

8. Складові моделі інклюзивної освіти. 

9. Основні принципи інклюзивної освіти. 

10. Історія спеціальної освіти та інклюзії. 

11. Соціальна та медична моделі порушень розвитку. 

12. Характеристика спеціальної освіти в Україні. 

13. Спеціальне навчання та інтегрування дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку у загальноосвітній простір України.  

14. Аналіз системи надання освітніх послуг особам з особливими освітніми 

потребами. 

15. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні. 

 

 

 

 

 



 
 

2.4. Плани семінарських занять 

Тема 4. (НЕ.)Проектування інклюзивного освітнього середовища в закладах 

освіти 

Питання для обговорення. 

1.  Співробітництво різнопрофільних фахівців в інклюзивному закладі 

освіти. 

2. Асистент учителя в системі відносин співробітництва. 

3. Завдання та кваліфікаційні характеристики асистента вчителя. 

4. Професійне співробітництво психолога і корекційного педагога. 

5. Формування толерантності як складової професійно-педагогічної 

підготовки педагогів до роботи в інклюзивних закладах освіти. 

6. Комунікація з іншими фахівцями та командний підхід до навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Тема 5. (НЕ.)Особливості психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової 

роботи в умовах інклюзивного навчання. 

Питання для обговорення. 

1. Соціально-психологічний супровід  дітей з особливими потребами. 

2. Курикулум як загальна концепція навчання дітей з особливими 

потребами. 

3. Методичні засади індивідуального навчального плану роботи з 

особами з особливими освітніми потребами.  

4. Корекційно-розвивальна робота та її значення при навчанні особи з 

особливими потребами.  

5. Сучасна система освітніх послуг для людей з особливостями 

психофізичного розвитку. 

 

 

 

 



 
 

 

2.5. Самостійна робота слухачів 

Тема 2. (НЕ.)Законодавче і нормативно-правове забезпечення освіти осіб з 

особливими освітніми потребами. 

 

Завдання на самостійну роботу. 

1. Основні відомості про законодавче та нормативно-правове 

забезпечення освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я. 

2. Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти. 

3. Українське законодавство освіти  осіб з обмеженими можливостями. 

4. Історія законодавчого визнання права на здобуття освіти громадян 

України. 

5. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.  

6. Саламанська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО.  

7. Освітні закони. Сучасна освітня нормативно-правова база. 

8. Положення про спеціальну школу, положення про ПМПК, положення 

про індивідуальне навчання. 

9. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах тощо. 

10. Аналіз українського законодавства щодо забезпечення рівного доступу 

людям з психофізичними порушеннями до якісної освіти. 

11. Система спеціальної освіти, навчальні заклади компенсуючого типу, 

спеціальні навчальні заклади, навчально-реабілітаційні 

центри,інклюзивно-ресурсні центри. 

12. Стихійне інтегрування, освітня інтеграція, інклюзивне навчання. 

 

Тема 3. (НЕ.)Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому середовищі. 

Завдання на самостійну роботу. 



 
 

1. Розкрийте значення соціально-педагогічного супроводу осіб, які мають 

особливі потреби, в закладах освіти. 

2. Назвіть основні завдання і зміст соціально-педагогічного супроводу 

даної категорії осіб. 

3. Розкрийте поняття командного підходу до навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

4. Особистісно-орієнтована модель навчання – сучасна освітня 

технологія. 

5. Людиноцентризм й принципи традиційної  педагогіки. 

6. Порівняння традиційної моделі навчання з особистісно-орієнтованою 

моделлю. 

    7. Роль педагогав технології особистісно-орієнтованого навчання. 

8. Інклюзивна школа – осередок громади. 

9. Громадські батьківські організації та їх роль у впровадженні 

інклюзивної освіти. 

10. Роль сім’ї  у процесі соціального інтегрування дитини з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

11. Функції сім’ї у процесі впровадження інклюзивної освіти. 

12. Рівень реабілітаційного та соціально-інтеграційного потенціалу сім’ї.  

13. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти та засоби досягнення 

тривалих результатів. 

14.  Педагоги як провідники змін в освітній системі. 

15.  Рефлексія як засіб особистісного розвитку та вдосконалення 

навчально-виховного процесу у системі інклюзивної освіти. 

16. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності осіб з 

особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання. 

17. Значення соціально-педагогічного супроводу осіб, які мають особливі 

потреби, в закладах освіти. 

 

 



 
 

КОМПЛЕКС ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Питання для самоконтролю до теми 1 «Організація інклюзивного 

навчання осіб з особливими освітніми потребами». 

1. Дайте визначення понять «інклюзія», «інклюзивна освіта». 

2. Що є об’єктом і предметом інклюзивної освіти. 

3. Охарактеризуйте процес інтеграції. 

4. Охарактеризуйте процес адаптації. 

5. Що таке модифікація навчання. 

6.   Зазначте відмінності між термінами: «аномальні діти» та «діти з 

особливими освітніми потребами».  

7. Заповніть картку: «Понятійно-категоріальний апарат інклюзивної 

освіти». 

поняття зміст 

Діти з особливими освітніми потребами  

Сегрегація 

Інтеграція 

Освітня інтеграція 

Соціальна інтеграція 

Інклюзія 

Інклюзивна освіта 

Інклюзивне навчання 

 

 

 

8. Як демократичні процеси вплинули на функціонування освітньої системи?  

9. Зазначте позитивні й негативні сторони стихійного інтегрування людей з 

особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір.  



 
 

10. Поясніть відмінності між «державоцентристською» та 

«дитиноцентристською» освітніми системами.  

11. Чом уінклюзивна освіта визначена як найбільш інноваційний рух в освіті 

20-го сторіччя?  

 

Питання для самоконтролю до теми 2«Законодавче та нормативно-

правове забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами». 

 

1. Назвіть і проаналізуйте основні міжнародні документи в галузі прав 

осіб з порушеннями психофізичного розвитку.  

2. На основі теоретичних знань визначте зобов’язання держав, які 

ратифікували Конвенцію ООН про права дитини, стаття 28: «Держави 

визнають право дитини на освіту, з метою поступової реалізації цього 

права на основі надання рівних можливостей вони повинні …».  

3. Розкрийте завдання, які ставить ООН і Саламанська декларація перед 

освітою осіб з особливими потребами та основні принципи 

інклюзивної освіти, задекларовані у Саламанській декларації.  

4. Як соціально-політичні процеси вплинули на освіту дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку? 

5. Чим обумовлена необхідність переоцінки вітчизняною корекційною 

педагогікою власних методологічних і теоретичних основ? 

6.  Назвіть і проаналізуйте нормативно-правові документи, які 

забезпечують корекційно-реабілітаційну допомогу дітям з особливими 

потребами в Україні.  

7.  Визначте шляхи, якими можна досягти рівного доступу до якісної 

освіти.  

8.  Охарактеризуйте основні негативні фактори, що створюють труднощі 

для впровадження інклюзивного виховання. 

9.  Охарактеризуйте, під впливом яких філософських ідей формувалась 

дефектологія, а згодом і корекційна та інклюзивна педагогіка  



 
 

10. Чим обумовлена необхідність переоцінки корекційною педагогікою 

власних методологічних і теоретичних основ? 

11.  Як демократичні процеси вплинули на функціонування освітньої 

системи? 

12.  Порівняйте процес становлення інклюзивної освіти закордоном та в 

країнах пострадянського простору. 

 

Питання для самоконтролю до теми 3«Психолого-педагогічний супровід 

осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому 

середовищі». 

1. Розкрийте значення соціально-педагогічного супроводу. 

2. Які основні завдання стоять перед педагогами, котрі забезпечують 

соціально-педагогічний супровід.  

3. Що таке особистісно-орієнтована модель. 

4. Охарактеризуйте чинники, що перешкоджають ефективному 

впровадженню інклюзивної практики.  

5.  Порівняйте традиційну модель навчання з особистісно-орієнтованою 

моделлю. 

6. Яка роль педагога в технології особистісно-орієнтованого навчання. 

 

Питання для самоконтролю до теми 4«Проєктування інклюзивного 

освітнього середовища в закладах освіти» 

1. Визначте роль батьків в інклюзивному навчанні дітей з особливими 

освітніми потребами.  

2. Чому інклюзія є вибором сучасних батьків?  

3. Охарактеризуйте ідеологічне підґрунтя спеціальної та інклюзивної 

освіти.  

4. Опишіть діяльність батьківських громадських організацій в Україні 

та за кордоном.  



 
 

5. Охарактеризуйте поняття «професійне співробітництво 

міждисциплінарної команди спеціалістів в інклюзивному 

середовищі».  

6. Чому командна робота спеціалістів є базовим компонентом 

формування інклюзивного середовища в освітніх закладах для 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з 

психофізичними порушеннями? 

7. Назвіть перешкоди, які заважають становленню інклюзивного 

середовища. Запропонуйте зміни, які допоможуть їх подолати. 

 

Питання для самоконтролю до теми 5 «Особливості психолого-

педагогічної та корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзивного 

навчання». 

1. Охарактеризуйте чинники, що перешкоджають ефективному 

впровадженню інклюзивної практики.  

2. Завдяки яким процесам заклади освіти можуть стати більш 

інклюзивними?  

3. З якими перешкодами може стикнутись педагог, впроваджуючи 

інклюзивну практику?  

4. Назвіть перешкоди, які заважають становленню інклюзивного 

середовища.  

5. Охарактеризуйте значення корекційно-розвиткової роботи у процесі 

освіти осіб із порушеннями психофізичного розвитку.  

6. Охарактеризуйте напрями діяльності педагога закладу освіти з 

інклюзивною формою навчання.  

7. Визначте функціональні обов’язки педагога в умовах інклюзивної 

освіти. 

8. В чому полягає значення соціально-педагогічного супроводу осіб, які 

мають особливі потреби, в закладах освіти. 
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