
 
 



 



Вступ 

  

Навчальна програма дисципліни «Організація інклюзивної освіти в ЗОНЗ» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів із 

спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка майбутніх учителів до 

професійної діяльності у системі інклюзивної освіти.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях з курсів: «Педагогіка», 

«Історія педагогіки», «Валеологія та моніторинг здоров’я школяра», «Загальна та вікова 

психологія» та є підґрунтям для проходження виробничих практик. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічні та нормативно-правові засади інклюзивної освіти  

2. Інклюзивна педагогіка 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-

правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти, формувати у студентів 

систему цінностей інклюзивної освіти, знань та умінь у сфері організації та впровадження 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Завдання дисципліни:  

 сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; 

 виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими 

потребами; 

 забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з 

особливими потребами; 

 сформувати навички диференційованого викладання та оцінювання; 

 виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ЗК2 - Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів). 

ЗК3 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК10 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК6 - Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі 

аналізу та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  

інноваційних методів та освітніх технологій для відповідного забезпечення належної 

якості навчально-виховного процесу в закладах освіти 

ФК14 - здатність моделювати, планувати та конструювати процес навчання географії в 

школі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням 

гігієнічних вимог до нього, із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в 

тому числі і інформаційних, для забезпечення якості навчально-виховного процесу; 

застосовувати методи діагностування навчальних досягнень учнів з географії, здійснювати 

педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, 

підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху 

ФК20 - здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей різних вікових 

груп з особливими потребами відповідно до їхніх можливостей, адаптації навчальних 

матеріалів з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 

особливими потребами, проведення навчально-розвивальних, виховних, соціально-

адаптаційних заходів, використання технологій інклюзивної освіти у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами в освітніх закладах 



 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

ПРН5 - знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: вікові та 

індивідуальні психологічні особливості особистості учня, основні психічні процеси, зміст 

педагогічних теорій, основні категорії педагогіки, методи педагогічних досліджень, 

закономірності, принципи та методи навчання та виховання, особливості фізичного 

розвитку учня, функціональні обов’язки вчителя та класного керівника тощо 

ПРН13 - виконує функціональні обов’язки вчителя географії та класного керівника, 

педагогічно мислить, застосовує творчий підхід до педагогічної діяльності, моделює та 

розв’язує педагогічні ситуації, планує навчально-виховну роботу з дітьми, педагогами та 

батьками, застосовує індивідуальний підхід 

ПРН21 - вміє оцінити здоров’я особистості, визначити допустимий рівень фізичного 

навантаження, визначає критерії і показники психічного й психофізичного розвитку дітей, 

враховує отримані дані при виборі методик і технологій навчання і виховання, розробляє  

ефективні індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами,  

ПРН26 - розуміє значення культури як форми людського існування, цінує різноманіття та 

мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва  

ПРН27 - формує комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями 

(вихованцями) та їхніми батьками із дотриманням етичних норм спілкування, принципів 

толерантності, творчого діалогу, співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників 

освітнього процесу  

ПРН31 - забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних особливостей, здійснює 

педагогічний  

супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до 

свідомого вибору життєвого шляху 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

• специфіку предмета, його роль в системі спеціальної педагогіки; 

• становлення та розвиток інклюзивної освіти в історії зарубіжної та вітчизняної 

педагогіки; 

• умови психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в умовах інклюзивної школи; 

• основні принципи діяльності інклюзивної школи; 

• характерні особливості інклюзивного навчання; 

• основні документи, які лежать в основі інклюзії; 

• сутність процесів адаптації та модифікації навчального середовища, дидактичного 

матеріалу тощо; 

• основні принципи, методи спеціальної педагогіки. 

вміти: 

• володіти собою, позбавлятися емоційного напруження; 

• бути впевненими у собі як в учителі; 

• позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми потребами; 

• встановлювати контакт з дітьми; 

• організовувати певний освітній простір; 

• реалізовувати принцип диференційованого підходу; 

• упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які мають вади розвитку; 

• створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та 

співтворчості; 



 

• підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності соціально-

психологічний клімат у колективі; 

• попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення педагогічних конфліктів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредита 

ЄКТС. 

 

  

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та нормативно-правові засади 

інклюзивної освіти  

Тема 1. Загальні питання інклюзивної освіти. 

Концептуальні засади процесу інклюзії в умовах загальної освіти. Загальна 

характеристика моделей інклюзивної освіти дітей, які потребують корекції 

психофізичного розвитку. Діти, що потребують корекції психофізичного розвитку, як 

суб’єкти інклюзивної освіти. Вплив інклюзивної освіти на розвиток та соціалізацію 

вихованців, які потребують корекції психофізичного розвитку. 

Тема 2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського законодавства. 

Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти, зокрема, Саламанкська 

декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. Приклади з законодавчо-нормативної бази 

окремих країн. Освітні закони України, Сучасна освітня нормативно-правова база 

(положення про спеціальну школу, положення про ПМПК, положення про індивідуальне 

навчання, порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, інструктивно-методичні листи МОН України щодо організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; психологічного і соціального супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; завдань 

працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання. тощо). 

Тема 3. Історія розвитку інклюзивної освіти в Україні та світі та модернізація 

освітньої галузі. 

Загальна характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо інклюзивної 

освіти дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку. Аналіз досвіду країн 

Північної Америки,Європи та пострадянського простору щодо розвитку інклюзивної 

освіти дітей , які потребують корекції психофізичного розвитку. 

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та горизонтальна структура; 

спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчальнореабілітаційні та 

оздоровчі багатопрофільні центри тощо). 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. 

Тема 4. Особливі освітні потреби: визначення, класифікація. 

Поняття про особливі освітні потреби. Класифікація особливих освітніх потреб ЮНЕСКО. 

Підходи до особливих освітніх потреб у Міжнародній Класифікації Функціонування, 

Обмежень Можливостей і Здоров’я. 

Класифікація дітей за українським законодавством, яким необхідно надавати особливі 

освітні потреби. 

Особливі освітні потреби, пов’язані з особливою організацією освітнього процесу. 

Особливі освітні потреби, пов’язані з адаптацією змістузагальної освітньої програми. 

Особливі освітні потреби, пов’язані з адаптацією способів подання навчального матеріалу. 

Особливі освітні потреби, пов’язані з подоланням труднощів у розвитку, соціалізації та 

адаптації. 

Тема 5. Оцінка особливих освітніх потреб дитини у контексті соціально-інклюзивної 

моделі в освіті. 



 

Особливості розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Концептуальні і 

методологічні засади організації процесу оцінювання. Зміна існуючої системи оцінки 

спеціальних освітніх потреб уконтексті переходу від медичної до соціально-інклюзивної 

моделі в освіті. Характеристика сфер розвитку дитини, основні концепції / підходи до них. 

Технології оцінювання розвитку дитини. Типи оцінювання за рівнем його реалізації: 

первинний і комплексний; за сферами розвитку: психологічний, емоційний, 

логопедичний. Методики реалізації первинного оцінювання на рівні закладу освітита 

комплексного оцінювання. 

Загальна характеристика діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів щодо здійснення 

оцінки особливих потреб дітей з обмеженими можливостями. 

 

 

Змістовий модуль 2. Інклюзивна педагогіка 

Тема 6. Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного 

знання. 

Ґенеза становлення і розвитку інклюзивної педагогіки в Україні як галузі педагогічного 

знання скрізь призму розвитку освіти для дітей з особливими потребами за кордоном і в 

Україні. Розгляд трансформації методологічних підходів до спільного навчання і 

виховання дітей з порушеннями розвитку і дітей, які таких порушень не мають. 

Періодизація процесу розвитку інклюзивної педагогіки як науки про навчання і виховання 

дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі. Коротка змістова 

характеристика періодів становлення і розвитку інклюзивної педагогіки. 

Тема 7. Особливості організації корекційно-розвивального середовища, його зміст, 

структура і роль у формуванні особистості дітей, які потребують корекції 

психофізичного розвитку. 

Поняття про освітнє, корекційне та інклюзивне середовище. Роль корекційно-

розвивального середовища у формуванні особистості дітей, які потребують корекції 

психофізичного розвитку. Зміст, структура і роль корекційно-розвивального середовища у 

формуванні особистості дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Основні 

компоненти інклюзивного середовища: безбар’єрне фізичне і психічне середовище, 

нормативно-правове, фінансове та програмно-методичне забезпечення освітнього 

процесу; спеціальні умови навчання і виховання, які необхідні для повноцінного 

фізичного, психічного, естетичного та соціального розвитку, організаційні, кадрові та 

культурно-інформаційні ресурси навчально-виховного закладу, його науково-

дослідницький і духовно-моральний потенціал; моніторингово-консультативний та 

корекційно-розвивальний компоненти. 

Тема 8. Роль батьків у інклюзивному процесі. 

Партнерство між родиною і навчальним закладом як необхідна передумова успішної 

інклюзії. Права батьків. Комунікація з батьками, налагодження стосунків. Погляди батьків 

на освіту. Приклади справжньої та змістовної праці з батьками. 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.  

Тема 7. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. 

Корекційно-розвивальна робота та її значення при навчанні дитини з особливим 

потребами. Співробітництво з колегами: вихователями, психологами, логопедами, 

адміністрацією навчального закладу, асистентами вихователів та ін. 



 

Розуміння роботи та ролі інших фахівців, а також місця вихователя у динамічній системі. 

Комунікація з іншими фахівцями та командний підхід до навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Тема 8. Оцінювання навчальних досягнень дітей із особливостями психофізичного 

розвитку. 

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. 

Тема 9. Індивідуальний навчальний план та його складові. 

Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму. Необхідність використання 

індивідуального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Розробка індивідуального навчального плану. Підготовка та вимоги до підписання ІНП. 

Співпраця з батьками при розробленні та виконанні індивідуального навчального плану. 

Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану. 

Тема 10. Психолого-педагогічне оцінювання учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Інструментарій оцінювання. Діагностичне оцінювання. Якісне оцінювання. Вивчення 

стану соціальної компетентності учнів з особливими освітніми потребами. Спостереження 

та інтерв’ю. Тестування в умовах інклюзивного навчання. 

Тема 11. Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх 

учнів. 

Диференційоване викладання: обґрунтування підходу. Диференціація змісту; процесу, 

кінцевих результатів. Взаємозв’язок диференційованого викладання та оцінювання. 

Сучасні системи навчання як основа стратегій викладання в інклюзивному навчальному 

закладі. 

Тема 12.Розвиток міжособистісних стосунків в учнівському колективі. 

Формування життєвої компетентності у дітей з особливими потребами для налагодження 

дружніх стосунків з ровесниками. Формування класного колективу і створення атмосфери 

сприйняття відмінностей. Приклади успішних практик:case stadies. 

Тема 13. Співробітництво та основні принципи командного підходу. Місце педагога у 

структурі професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі. 

Професійне співробітництво як одна з основних умов ефективного інклюзивного навчання 

і виховання дітей з психофізичним и порушеннями. Науково-методичне забезпечення 

інклюзивної освіти в практиці роботи ЗНЗ. Професійна готовність педагогів до 

інклюзивної освіти. Професійне співробітництво як сучасна тенденція організації 

освітнього процесу. Психолого-педагогічні особливості професійного співробітництва. 

Організація професійного співробітництва в інклюзивній групі (класі). Організація 

діяльності міждисциплінарної команди фахівців. Специфіка співробітництва різних 

фахівців в інклюзивному ЗНЗ. Місце педагога ЗНЗ у структурі професійного 

співробітництва . 

Тема 14. Корекційно-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку в умовах інклюзивного процесу в загальноосвітньому навчальному 

Значення корекційно-педагогічного супроводу дітей, які мають особливі потреби, в 

інклюзивних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. Завдання і зміст 

корекційно-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання. Алгоритм 

діяльності вихователя в дошкільному і загальноосвітньому навчальному закладі з 

інклюзивним навчанням. Створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного 

середовища. Модель корекційно-педагогічної діяльності педагога в освітньому просторі 

дошкільного і загальноосвітнього навчального закладів з інклюзивним навчанням.__ 

Тема 15. Модель спеціального педагога інклюзивного закладу освіти. 



 

Актуальність введення до штатного розпису закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти спеціального педагога – фахівця зі спеціальної освіти для професійної діяльності в 

інклюзивному освітньому середовищі. Модель спеціального педагога інклюзивного 

закладу освіти. Компетентності та функції спеціального педагога інклюзивного закладу 

освіти. Порівняння обов’язків асистента учителя та спеціального педагога. 

Основні завдання та роль асистента вчителя. Функції асистента вчителя: організаційні, 

навчально-розвивальні, діагностичні, прогностичні, консультативні. Педагогічна етика. 

Компетентності асистента вчителя: знання, уміння, особистісні характеристики. 

Формування ефективних стосунків між учителем та асистентом учителя. Роль асистента 

вчителя у забезпеченні навчальних та інших потреб учнів. Порівняння обов’язків учителя 

та асистента вчителя. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  

 

5. Методи діагностики успішності навчання: індивідуальне опитування, 
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