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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Вибіркова
(за вибором студента)

Рік підготовки
2-й

Семестр

2-й

Кількість 
відповідних 
Е С ТS - 6

кредитів,

Загальна кількість 
годин -  180

Г алузь знань:
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:
016 Спеціальна освіта

Спеціалізація:
Спеціальна освіта (за 

нозологіями)

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
8

Практичні заняття
12

Самостійна робота
160

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування знань про основні складові та умови 
організації навчально-виховної роботи в інклюзивному навчальному закладі; засвоєння 
теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад 
інклюзивного навчання; розвиток уміння та бажання працювати в команді; стимулювання до 
самореалізації та вдосконалення професійної майстерності.

■

■

■

■

■

■

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
формування усвідомленого розуміння основоположних засад інклюзивної освіти; 
озброєння знаннями щодо впровадження технологій інклюзивного навчання в 

практику роботи закладу загальної середньої освіти;
формування уявлень про партнерську взаємодію суб’єктів інклюзивного навчання; 
ознайомлення зі стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими потребами; 
формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими 

учасниками процесу інклюзивного навчання;
сприяння усвідомленню необхідності зростання професійної майстерності.

Предметом навчальної дисципліни є науково-методичне забезпечення процесу 
навчання та виховання дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями в умовах 
інклюзивної освіти.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- базові категорії та поняття навчального предмета;
- основні психолого-педагогічні засади інклюзивного навчання;
- особливості організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі;
- сутність диференційованого викладання, його основних технологій (адаптації та 

модифікації змісту, процесу, результату, середовища);
- основні чинники та особливості партнерської взаємодії в процесі інклюзивного 

навчання.

уміти:
- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;
- будувати та підтримувати партнерські стосунки з іншими учасниками інклюзивного 

навчання (різнопрофільними фахівцями та батьками дітей);
- здійснювати навчальний процес із позицій колегіальності та урахування особливих 

потреб школярів (адаптації/модифікації курикулуму та методики викладання);
-  вміти розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими 

освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб;

Э.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інклюзивне навчання як стратегічний напрям системи освіти 
України.

Тема 1. Теоретичні та практичні аспекти інклюзивного навчання.
Сутність інклюзивного навчання. Міжнародні стандарти з прав людини у сфері 

освіти. Реформування освітньої системи України.
Правова основа інклюзивної освіти: основні міжнародні документи та чинне 

законодавство України.
Переваги інклюзивного навчання та основні чинники розвитку інклюзивної освіти.
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Тема 2. Інклюзивна школа -  школа для кожного.

Концепція та принципи універсального дизайну. Універсальний дизайн у сфері
освіти.

Основні стереотипи щодо інклюзивного навчання.
Основні категорії дітей з особливими освітніми потребами.

Тема 3. Особливості організації навчально-виховного процесу в інклюзивному
класі.

Організація роботи в класі відповідно до потреб учнів.
Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів.
Індивідуальна програма розвитку (ДІР) як умова надання якісних послуг учням з 

особливими освітніми потребами.
Диференціація викладання: здійснення адаптацій та модифікацій.
Технології диференційованого викладання: адаптації та модифікації змісту, процесу, 

результату, середовища.
Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання індивідуального 

навчального плану.
Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів інклюзивного класу.

Змістовий модуль 2. Основи партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного 
навчання

Тема 4. Професійне співробітництво в інклюзивному закладі загальної середньої
освіти.

Ірофесійне співробітництво як сучасна тенденція організації навчально-виховного 
процесу.

Сутність, мета, ознаки професійного співробітництва.
Місце та роль професійного співробітництва в школі.
Командний підхід у системі інклюзивного навчання.
Іерешкоди при організації професійного співробітництва та шляхи їх подолання.

Тема 5. Психолого-педагогічні засади партнерської взаємодії суб’єктів 
інклюзивного навчання

Іорівняльна характеристика професійного співробітництва з іншими стилями 
взаємовідносин.

Вплив професійного співробітництва на організацію навчання дітей з особливими 
потребами в умовах інклюзії.

Стилі взаємодії суб’єктів інклюзивного навчання.
Шляхи впровадження партнерської взаємодії в практику роботи інклюзивного 

закладу.

Тема 6. Організаційно-педагогічні умови партнерської взаємодії в інклюзивному 
закладі загальної середньої освіти.

Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти.
Співробітництво різнопрофільних фахівців у процесі оцінювання.

Ірофесійне співробітництво у контексті створення індивідуального навчального
плану.

Асистент учителя, психолог, соціальний педагог, логопед як суб’єкти інклюзивного 
навчання.

Особливості співпраці зі спеціальними педагогами.
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Залучення батьків до роботи в команді.

Змістовий модуль 3. Дитина з особливими освітніми потребами як суб’єкт 
інклюзивного навчання

Тема 7. Особливості соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції в соціум дітей 
з особливостями психофізичного розвитку

Сутність процесів адаптації, соціалізації, інтеграції.
Основні механізми та агенти процесу соціалізації людини.
Фактори соціалізації.

Тема 8. Труднощі процесу соціалізації осіб з особливими потребами
Причини невдалої соціалізації дитини.
Основні причини недостатнього рівня життєвої компетентності школярів із 

порушеннями психофізичного розвитку.
Типові недоліки в організації навчально-виховного процесу освітнього закладу.

Тема 9. Педагогічні умови оптимізації процесу соціалізації осіб з особливостями 
психофізичного розвитку та інтеграції їх у суспільство

Ефекти соціалізації особистості школяра в когнітивній, емоційній та поведінковій 
сферах.

Фактори результативності корекційно-виховного процесу школи.
Педагогічні умови та шляхи оптимізації процесу соціалізації осіб з особливостями 

психофізичного розвитку та інтеграції їх у суспільство.

Змістовий модуль 4. Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

Тема 10. Особливості розвитку та підтримки дітей з інтелектуальними 
порушеннями та із затримкою психічного розвитку.

Особливості психофізичного розвитку дітей даних категорій. Симптоматика
порушень.

Організація педагогічного супроводу дітей: поради вчителю.

Тема 11. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями зору, слуху та 
мовлення.

Особливості психофізичного розвитку дітей даних категорій. Симптоматика
порушень.

Організація педагогічного супроводу дітей: поради вчителю.

Тема 12. Особливості розвитку та підтримки дітей з дитячим церебральним 
паралічем, розладами аутичного спектру, із синдромом дефіциту уваги.

Особливості психофізичного розвитку дітей даних категорій. Симптоматика
порушень.

Організація педагогічного супроводу дітей: поради вчителю.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
и
о
А

У тому числі

У
сь

ог
о У  тому числі

л п срс ір л п срс ір
1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11

Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Інклюзивне навчання як стратегічний напрям системи освіти України.

Тема 1. Теоретичні та практичні аспекти 
інклюзивного навчання. 17 1 1 15 -

Тема 2. Інклюзивна школа -  школа для 
кожного. 17 1 1 15 -

Тема 3. Особливості організації 
навчально-виховного процесу в 
інклюзивному класі. 27 2 25 -

Усього годин за змістовим модулем 1 61 2 4 55 -

Змістовий модуль 2.
Основи партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного навчання

Тема 4. Професійне співробітництво в 
інклюзивному закладі загальної 
середньої освіти. 8 1 7 -

Тема 5. Психолого-педагогічні засади 
партнерської взаємодії суб’єктів 
інклюзивного навчання 8 1 7 -

Тема 6. Організаційно-педагогічні умови 
партнерської взаємодії в інклюзивному 
закладі загальної середньої освіти. 13 1 1 11 -

Усього годин за змістовим модулем 2 29 2 2 25 -

Змістовий модуль 3.
Дитина з особливими освітніми потребами як суб’єкт інклюзивного навчання

Тема 7. Особливості соціалізації, 
соціальної адаптації та інтеграції в 
соціум дітей з особливостями 
психофізичного розвитку.

12 1 11 -

7



Тема 8. Труднощі процесу соціалізації 
осіб з особливими потребами. 9 1 1 7 -

Тема 9. Педагогічні умови оптимізації 
процесу соціалізації осіб з 
особливостями психофізичного розвитку 
та інтеграції їх у суспільство.

8 1 7 -

Усього годин за змістовим модулем 3 29 2 2 25

Змістовий модуль 4.
Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

Тема 10. Особливості розвитку та 
підтримки дітей з інтелектуальними 
порушеннями та із затримкою 
психічного розвитку.

24 1 2 21 -

Тема 11. Особливості розвитку та 
підтримки дітей з порушеннями зору, 
слуху та мовлення. 18 1 17 -

Тема 12. Особливості розвитку та 
підтримки дітей з дитячим церебральним 
паралічем, розладами аутичного спектру, 
із синдромом дефіциту уваги.

19 1 1 17 -

Усього годин за змістовим модулем 3 61 2 4 55 -
Усього годин за модулем 1 180 8 12 160 -

5. Теми та зміст практичних занять

№ Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма Години
з/п контролю д з
1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1.
Інклюзивне навчання як стратегічний напрям системи освіти України.

1. Реалізація принципу 
універсального дизайну у 
сфері освіти. Визначення 
основних категорій дітей 
з особливими освітніми 
потребами, -  суб’єктів 
інклюзивного навчання.

Аналіз процесу 
реформування освітньої 
системи України, а також 
принципу універсального 
дизайну у сфері освіти 
Визначення курикулуму 
навчального та корекційно- 
розвивального процесів.

Оцінювання
виступів із
реферативними
повідомленнями
та участі у
групових
дискусіях.

2
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2. Аналіз індивідуальної 
програми розвитку (ІПР) 
та структури 
індивідуального 
навчального плану. 
Особливості оцінювання 
навчальних досягнень 
учнів інклюзивного 
класу.

Аналіз технологій 
диференційованого 
викладання: адаптації та 
модифікації змісту, 
процесу, результату, 
середовища.

Набуття практичних 
навичок складання 
індивідуального 
навчального плану та 
індивідуальної програми 
розвитку.

Взаємоконтроль. 
Оцінювання 
результатів 
практичної 
роботи в групах.

2

Усього годин за змістовим модулем 1 4

Змістовий модуль 2.
Основи партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного навчання

3. Реалізація принципу 
партнерської взаємодії в 
освітньому процесі 
навчального закладу.

Дослідження стану 
сформованості партнерської 
взаємодії фахівців у 
навчальних закладах.

Набуття практичних 
навичок оцінювання впливу 
професійного
співробітництва на 
організацію навчання дітей 
з особливими потребами в 
умовах інклюзії; створення 
належних умов для 
впровадження та підтримки 
партнерської взаємодії.

Оцінювання 
результатів 
роботи в групах.

2

Усього годин за змістовим модулем 2 2

Змістовий модуль 3.
Дитина з особливими освітніми потребами як суб’єкт інклюзивного навчання

4. Дитина з особливими 
освітніми потребами в 
інклюзивному класі: 
реалії та проблеми.

З’ясування умов 
ефективної адаптації дітей з 
особливими освітніми 
проблемами в 
інклюзивному навчальному 
закладі.

Набуття практичних 
навичок визначення 
основних причин невдалої 
соціалізації школярів, 
типових недоліків в 
організації навчально- 
виховного процесу 
освітнього закладу;

Оцінювання
результатів
виконання
самостійної
роботи.
Письмове
тестування.

2
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педагогічних умов та 
шляхів оптимізації процесу 
соціалізації дітей з 
особливостями 
психофізичного розвитку.

Усього годин за змістовим модулем 3 2

Змістовий модуль 4.
Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання

5. Особливості
психофізичного розвитку 
дітей з інтелектуальними 
порушеннями, 
затримкою психічного 
розвитку, зору та слуху. 
Симптоматика порушень. 
Організація
педагогічного супроводу.

Аналіз психофізіологічних 
особливостей розвитку дітей 
даних категорій. Визначення 
стратегії підтримки та 
стимулювання в 
навчальному середовищі. 
Розгляд правил спілкування 
з дитиною, в якої існують ті 
чи інші розлади.
Висвітлення особистого 
педагогічного досвіду 
спілкування з дітьми 
означених категорій.

Оцінювання 
виконання 

тренінгових та 
ситуаційних 

завдань.

2

6. Особливості
психофізичного розвитку 
дітей з церебральним 
паралічем, розладами 
аутичного спектру, із 
синдромом дефіциту 
уваги, порушеннями 
мовлення.
Симптоматика порушень. 
Організація
педагогічного супроводу.

Аналіз психофізіологічних 
особливостей розвитку дітей 
даних категорій. Визначення 
стратегії підтримки та 
стимулювання в 
навчальному середовищі. 
Розгляд правил спілкування 
з дитиною, в якої існують ті 
чи інші розлади.
Висвітлення особистого 
педагогічного досвіду 
спілкування з дітьми 
означених категорій.

Оцінювання 
виконання 

тренінгових та 
ситуаційних 

завдань.

2

Усього годин за змістовим модулем 3 4
Разом: 12
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6. Самостійна робота

Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 1. Теоретичні та практичні аспекти 
інклюзивного навчання.

Сутність інклюзивного навчання. 
Міжнародні стандарти з прав людини у 
сфері освіти. Реформування освітньої 
системи України.
Правова основа інклюзивної освіти: основні 
міжнародні документи та чинне 
законодавство України.

15

Тема 2. Інклюзивна школа -  школа для 
кожного.

Концепція та принципи універсального 
дизайну. Універсальний дизайн у сфері 
освіти.
Основні стереотипи щодо інклюзивного 
навчання.
Основні категорії дітей з особливими 
освітніми потребами

15

Тема 3. Особливості організації 
навчально-виховного процесу в 
інклюзивному класі.

Організація роботи в інклюзивному класі 
відповідно до потреб учнів. Технології 
диференційованого викладання: адаптації та 
модифікації змісту, процесу, результату, 
середовища. Особливості оцінювання 
навчальних досягнень учнів інклюзивного 
класу.

25

Тема 4. Професійне співробітництво в 
інклюзивному закладі загальної середньої 
освіти.

Професійне співробітництво як сучасна 
тенденція організації навчально-виховного 
процесу.
Командний підхід у системі інклюзивного 

навчання.
Перешкоди при організації професійного 

співробітництва та шляхи їх подолання.

7

Тема 5. Психолого-педагогічні засади 
партнерської взаємодії суб’єктів 
інклюзивного навчання.

Основні компоненти технологічної 
культури професіонала: ціннісно- 
мотиваційний, когнітивно-процесуальний, 
креативний, рефлексивний.
Своєрідність організації та перебігу 
діяльності професійного співробітництва в 
навчальних закладах.
Основні шляхи впровадження професійного 
співробітництва в практику роботи 
інклюзивного закладу.

7

Тема 6. Організаційно-педагогічні умови 
партнерської взаємодії в інклюзивному 
закладі загальної середньої освіти.

Співробітництво фахівців загальної та 
спеціальної освіти.
Співробітництво різнопрофільних фахівців 

у процесі оцінювання.

11

11



Професійне співробітництво у контексті 
створення індивідуального навчального 
плану.
Асистент учителя, психолог, соціальний 
педагог, логопед як суб’єкти інклюзивного 
навчання.
Особливості співпраці зі спеціальними 
педагогами.
Бар’єри, що перешкоджають розвитку 
професійного співробітництва.
Бар’єри, притаманні педагогічному 
середовищу.
Залучення батьків до роботи в команді.

Тема 7. Особливості соціалізації, 
соціальної адаптації та інтеграції в соціум 
дітей з особливостями психофізичного 
розвитку.

Сутність процесів адаптації, соціалізації, 
інтеграції.
Аспекти соціальної адаптації та їх 
урахування в освітньому процесі.
Основні механізми та агенти процесу 
соціалізації людини.
Фактори соціалізації.

11

Тема 8. Труднощі процесу соціалізації 
осіб з особливими потребами.

Причини невдалої соціалізації дитини. 
Основні причини недостатнього рівня 
життєвої компетентності школярів із 
порушеннями психофізичного розвитку. 
Типові недоліки в організації виховного 
процесу спеціального освітнього закладу.

7

Тема 9. Педагогічні умови оптимізації 
процесу соціалізації осіб з особливостями 
психофізичного розвитку та інтеграції їх 
у суспільство.

Ефекти соціалізації особистості школяра в 
когнітивній, емоційній та поведінковій 
сферах.
Фактори результативності корекційно- 
виховного процесу школи.
Педагогічні умови та шляхи оптимізації 
процесу соціалізації осіб з особливостями 
психофізичного розвитку та інтеграції їх у 
суспільство.

7

Тема 10. Особливості розвитку та 
підтримки дітей з інтелектуальними 
порушеннями та із затримкою психічного 
розвитку.

Особливості психофізичного розвитку 
дітей даних категорій. Основні причини 
виникнення порушень у розвитку. 
Симптоматика порушень.

21

Тема 11. Особливості розвитку та 
підтримки дітей з порушеннями зору, 
слуху та мовлення.

Особливості психофізичного розвитку дітей 
даних категорій. Основні причини 
виникнення порушень у розвитку. 
Симптоматика порушень.

17

Тема 12. Особливості розвитку та 
підтримки дітей з дитячим церебральним

Особливості психофізичного розвитку дітей 
даних категорій. Основні причини 17
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паралічем, розладами аутичного спектру, 
із синдромом дефіциту уваги.

виникнення порушень у розвитку. 
Симптоматика порушень.

Усього: 160

7. Індивідуальна робота

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Педагогіка інклюзивного навчання» 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
- На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- тренінгові завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп);
- моделюючі вправи;
- творчі завдання.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань, на практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні 

ситуацій та виконання творчих завдань.
Підсумковий контроль знань -  екзамен.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Еволюційне позиціонування інклюзивної освіти осіб з особливими освітніми потребами», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або
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розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Таблиця 10.1
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В

добре74-81 С
64-73 D

задовільно60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом

11. Рекомендована література 

11.1. Базова література:

1. Висоцька А.М. Педагогічні умови формування соціальної поведінки учнів з 
порушеннями психофізичного розвитку Зб.наук.праць Кам’янець-Подільського держ. 
університету: Серія соціально-педагогічна. Вип. 7 / За ред. О.В.Гаврилова, 
В.І.Співака.- Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007 (с. 123-126).

2. Висоцька А.М. Соціалізація у контексті проблеми виховання особистості школяра з 
порушеннями психофізичного розвитку Зб.наук.праць Кам’янець-Подільського 
держ.Університету: Серія соціально-педагогічна. Вип.10/ За ред. О.В.Гаврилова, 
В.І.Співака.- Кам’янець-Подільський: ’’Аксіома”, 2008 (с. 33-37).

3. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./[Тоні Бут]; 
пер. з англ. -  К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.- 190 с.

4. Інклюзивна школа: Особливості організації та управління: навчально-методичний 
посібник / Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М., Таранченко О.М. та 
ін. За заг.ред.Даниленко Л.І. -  [Доповнене вид.]. -  К., 2010.

5. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в 
інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. -  К.: Видавнича 
група «А.С.К.», 2012. -  192 с.

6. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому 
просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: навчально-методичний посібник. -  
К., 2010. -  96 с. -  (Серія «Інклюзивна освіта»).

7. Концепція інклюзивної освіти (за ред.Засенка В.В.) // [Електронний ресурс]. -  2010. -  
Режим доступу: http: //www.mon.gov.ua.

8. Основи інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник / Колупаєва А.А., 
Таранченко О.М. та ін. / За заг.ред. Колупаєвої А.А. -  К., 2011. -  260 с.

9. Софій Н.З. Спільність зусиль: фахівці в інклюзивному класі: навчально-методичний 
посібник. -  К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». -  108 с.
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10. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: 
навчально-методичний посібник / За заг.ред. Колупаєвої А.А. -  Видавнича группа 
«АТОПОЛ», 2012 -  120 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

11. Школа для кожного: посібник / Упорядник Байда Л.Ю. -  К., 2015. -  60 с.

11.2. Додаткова література:

1. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. -  СПб.: Питер, 2002. -  384 с.
2. Бочкарев А.Л. Механизм формирования корпоративной культуры // [Електронний 

ресурс]. -  2010. -  Режим доступу: http: //management.com.ua/hrm/hrm041.html
3. Ділова гра «Ведемо колективні переговори і укладаємо колективний договір» - К., 

2001. -  50 с.
4. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. -  М., 1995. -  231 с.
5. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх 

навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. -  К.: Видавнича 
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6. Корпоративная культура компании и те, кто ее формируют // [Електронний ресурс]. -  
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8. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально- 
методичний посібник у 9 книгах / За заг.ред. Колупаєвої А.А. -  К., 2010. -  (Серія 
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9. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. -  СПб.: Речь, 
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10. Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. -  Львів, 2008. -  334 с.

12. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського: // http://www.nbuv.gov.ua
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.Сухомлинського: dnpb.gov.ua
3. Інститут спеціальної педагогіки та психології ім.М.Ярмаченка НАПНУ:

http://ispukr.org.ua/
4. Офіційні сайти періодичної літератури:

Назва журналу Офіційний сайт
Особлива дитина: навчання та 
виховання

www.csnukr.in.ua

Науковий вісник УМО. Серія: 
педагогіка

www.umo.edu.ua/pedaghoghika

5. Офіційні сайти державних та міжнародних установ:

Назва Офіційний сайт
Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua
Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua
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http://www.hrm.ru/db/hrm/2Acategory.html
http://www.nbuv.gov.ua
http://ispukr.org.ua/
http://www.eco-science.net/
http://www.economy.in.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/


Міністерство освіти і науки України www.mon.gov.ua

Зміни та доповнення до робочої програми
(вносяться в процесі використання робочої програми)

Текст до внесення змін Нова редакція Затвердження змін
1.
2.

Протокол № ,
від « » 201 р.
Завідувач кафедри

(підпис )
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http://www.me.gov.ua/

