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Канали комунікації*  Тел: кафедри  
E-mail: vysotska.am@gmail.com 

Про дисципліну  

Анотація курсу:  
    в т.ч. мета та цілі 

курсу*  

Актуальність дисципліни визначається: необхідністю впровадження 
інклюзивного навчання   як стратегічного напряму системи освіти 
України; необхідністю формування  фахівця з високим рівнем 
професійної компетентності. Організацію навчально-виховного 
процесу у сучасній школі мають забезпечувати спеціалісти з високим 
рівнем професійної підготовки, провідною складовою діяльності яких 
є компетентність, мобільність та вміння адаптуватися в мінливих 
умовах сьогодення. 
Мета – 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.  

 
 

Компетентності та 

результати навчання*  
Перелік соціальних, 

м'яких навичок (soft 

skills)  

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння 
знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Педагогіка 
інклюзивного навчання» здобувач вищої освіти повинен сформувати 
такі компетентності: 
- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-
поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська; 
- професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і 
предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна/корекційно-
розвиткова, комунікативно-педагогічна, управлінська, 
проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, науково-
дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна, професійно-
творча. 

Структура курсу*  МОДУЛЬ І.  Інклюзивне навчання як стратегічний напрям 
системи освіти України. 
Тема 1. Теоретичні та практичні аспекти інклюзивного навчання. 

 Тема 2. Інклюзивна школа – школа для кожного. 

Тема 3. Особливості організації навчально-виховного процесу в 

інклюзивному класі. 

МОДУЛЬ ІІ. Основи партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного 

навчання. 
Тема 4. Професійне співробітництво в інклюзивному закладі загальної 
середньої освіти. 
Тема 5.  Психолого-педагогічні засади партнерської взаємодії суб’єктів 

інклюзивного навчання. 

Тема 6.  Організаційно-педагогічні умови партнерської взаємодії в 

інклюзивному закладі загальної середньої освіти.  

МОДУЛЬ ІІІ.  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. 
Тема 8. Труднощі процесу соціалізації осіб з особливими потребами. 
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Тема 9.  Педагогічні умови оптимізації процесу соціалізації осіб з 
особливостями психофізичного розвитку та інтеграції їх у суспільство. 
МОДУЛЬ ІV. 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. 
Тема 11.  Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями 
зору, слуху та мовлення. 
Тема 12.  Особливості розвитку та підтримки дітей з дитячим 
церебральним паралічем, розладами аутичного спектру, із синдромом 
дефіциту уваги. 
 

Го

д. 

л/с 

Тема Результати Завдання Інформація 

для людей 

з 

інвалідніст

ю 
1/ 

15 

Тема 1.  Теоретичні 

та практичні аспекти 

інклюзивного 

навчання. 
 

Знати: 

сутність інклюзивного 

навчання, правові основи 

інклюзивної освіти, 

основні чинники 

розвитку; принципи 

універсального дизайну 

у сфері освіти; 

особливості організації 

навчально-виховного 

процесу в інклюзивному 

класі (ІПН, ІПР, 

адаптації та модифікації, 

особливості 

оцінювання). 

Вивчити самостійно: 

основні міжнародні 

документи та чинне 

законодавство України; 

особливості 

психофізичного 

розвитку основних 

категорій дітей з 

особливими освітніми 

потребами; 

технології 

диференційованого 

викладання: адаптації та 

модифікації змісту, 

процесу, результату, 

середовища; 

особливості оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів інклюзивного 

класу. 
 

1/ 

15 

Тема 2. Інклюзивна 

школа – школа для 

кожного. 

 

-/ 

25 

Тема 3. Особливості 

організації 

навчально-

виховного процесу в 

інклюзивному класі. 

 
  

-/7 

 

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

Знати: 
Сутність, мету та ознаки 
професійного 
співробітництва; 
принципи командного 
підходу у системі 
інклюзивного навчання; 
шляхи впровадження 
партнерської взаємодії в 
практику роботи 
інклюзивного закладу; 
особливості 
професійного 
співробітництва фахівців 
загальної та спеціальної 
освіти. 

Вивчити самостійно: 
Перешкоди при організації 
професійного 
співробітництва та шляхи 
їх подолання; основні 
шляхи впровадження 
професійного 
співробітництва в 
практику роботи 
інклюзивного закладу; 
залучення батьків до 
роботи в команді. 

1/7 Тема 5.  Психолого-

педагогічні засади 

партнерської 

взаємодії суб’єктів 

інклюзивного 

навчання. 
 

1/ 

11 

Тема 6. 

Організаційно-

педагогічні умови 

партнерської 
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взаємодії в 

інклюзивному 

закладі загальної 

середньої освіти.  
 
 

    

-/ 

11 
Тема 7.  Особливості 

соціалізації, 

соціальної адаптації 

та інтеграції в соціум 

дітей з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку. 

 

Знати: 
Сутність процесів 
соціалізації, соціальної 
адаптації та інтеграції в 
соціум дітей з 
особливостями 
психофізичного розвитку; 
труднощі та причини їх 
невдалої соціалізації; 
педагогічні умови та шляхи 
оптимізації даного процесу. 

Вивчити самостійно:  
Аспекти соціальної 
адаптації та їх урахування 
в освітньому процесі; 
педагогічні умови та 
шляхи оптимізації процесу 
соціалізації осіб з 
особливостями 
психофізичного розвитку 
та інтеграція їх у 
суспільство. 

1/ 

7 

Тема 8.   Труднощі 

процесу соціалізації 

осіб з особливими 

потребами. 

 

1/7 

 

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

   

1/ 

21 

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

Знати: 
Особливості розвитку та 
педагогічної підтримки 
дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку 
в умовах інклюзивного 
навчання (дітей з 
інтелектуальними 
порушеннями та із 
затримкою психічного 
розвитку; з порушеннями 
зору, слуху та мовлення; 
з дитячим церебральним 
паралічем, розладами 
аутичного спектру, із 
синдромом дефіциту 
уваги. 
 
 

Вивчити самостійно: 
 Питання організації 
педагогічного супроводу 
дітей означених категорій. 

 

-/ 

17 

 

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

1/ 

17 

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

 

Методи оцінювання  COURSE GRADE COMPOSITION*   
 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    

  

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету знання з 
іншими галузями знань: філософських, соціологічних, педагогічних, 
психологічних наук тощо. Крім того, згідно навчального плану 
підготовки магістрів за спеціалізацією «Спеціальна освіта», 
дисципліна «Педагогіка інклюзивного навчання» вивчається 
одночасно з такими взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як 
«Спеціальна педагогіка», «Спеціальна психологія», «Спеціальні 
методики навчання та виховання» 

Розширена інформація 

Методи, технології 

навчання та викладання  
Лекції, семінари, презентації, демонстрація, обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій, дискусія, дебати,  

Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проектор, екран  

Інформаційні ресурси*  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. 
Основи інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник 
Колупаєва А.А., Таранченко О.М.  та ін./ За заг.ред.Колупаєвої А.А. – 
К., 2011. – 260 с. 
Колупаєва А.А., Данілавічютє Є.А., Литовченко С.В. Професійне 
співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-
методичний посібник. – Видавнича група «А.С.К.», 2012.-192 с. 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

здобувача вищої 

освіти*  

Теми Поточні Залік Підсумок 

Т 2 Т 3 Т 5 Т 7 Т 10 Т 11 Т 12 

10 10 10 10 5 5 10 Макс  

60 

Макс  

40 

Макс 

100 
 

Дедлайни та 

перескладання*  
Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється відповідно 
до Положення про організацію освітнього процесу в ДЗВО «УМО» 
(сайт УМО) 
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Правила академічної 

доброчесності *  
Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється обов’язково 

згідно до Вимог норм доброчесності 

 (сайт НАЗЯВО та ін.)  


