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АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Предмет вивчення дисципліни – підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності 

у системі інклюзивної освіти.   

Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу «Організація інклюзивної 

освіти в ЗОНЗ» викладається після засвоєння бакалаврами наступних дисциплін: «Педагогіка», 

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

психологія» та є підґрунтям для проходження виробничих практик. 

Мета курсу - 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 

Очікувані результати. Здобувач 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. 

 

ОПИС КУРСУ 

 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (34 год.), лабораторних занять (22 год.), практичних 

занять (4 год.), організації самостійної роботи студентів (60 год.). 

Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але у 

значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми навчання 

під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні 

(лекція, пояснення); наочні (демонстрація презентації з картами, графіками, фото та 

відеосюжетами); лабораторні (лабораторні роботи); практичні (практичні роботи); робота з 

підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота студентів).  

 

Навчальний контент  

 

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

освіти  

Тема 1. Загальні питання інклюзивної освіти. 

Тема 2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського законодавства. 

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

Тема 4. Особливі освітні потреби: визначення, класифікація. 

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

освіті. 

Змістовий модуль 2. Інклюзивна педагогіка 

Тема 6. Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання. 

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

роль у формуванні особистості дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку. 

Тема 8. Роль батьків у інклюзивному процесі. 

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

Тема 8. Оцінювання навчальних досягнень дітей із особливостями психофізичного розвитку. 

Тема 9. Індивідуальний навчальний план та його складові. 

Тема 10. Психолого-педагогічне оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. 

Тема 11. Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх учнів. 

Тема 12.Розвиток міжособистісних стосунків в учнівському колективі. 



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

професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі. 

Тема 14. Корекційно-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивного процесу в загальноосвітньому навчальному 

Тема 15. Модель спеціального педагога інклюзивного закладу освіти. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

 
Поточний контроль Модульний 

контроль 
Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
25 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

    Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів.  

  


