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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Соціальна інклюзія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 

спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціальна інклюзія, 

котра в сучасному українському освітньому просторі набуває особливої ваги 

з огляду на те, що інтегрування осіб з особливими потребами в 

соціокультурне й загальноосвітнє середовище є сьогодні надзвичайно 

актуальним. Недостатня розробленість цієї проблеми, збільшення кількості 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку, котрі не мають змоги 

отримувати психолого-педагогічну підтримку та корекційно-реабілітаційну 

допомогу, недостатній рівень культури та освіченості педагогів та батьків, 

брак елементарної матеріальної бази, низький фінансовий стан сімей, 

незадовільне навчально-методичне забезпечення (навчальні програми, 

посібники, підручники, методичні вказівки тощо) зумовлюють процеси 

переосмислення суспільством ставлення до осіб з особливими потребами. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна вивчається у 3-му семестрі ІІ – го року навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Методологічні та законодавчо-нормативні 

засади соціальної інклюзії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Інклюзивна освіта від основ до практики. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: Практика впровадження соціальної інклюзії. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка студентів до роботи у напрямі  соціальної інклюзії, 

організації освітнього середовища для осіб з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітньої школи; засвоєння теоретико-

методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад 

соціальної інклюзії; формування професійної компетентності фахівців 



соціальної сфери для успішного впровадження моделей соціальної інклюзії в 

Україні.  

Завдання: 

• Засвоєння змісту основних принципів і цінностей соціальної 

інклюзії; 

• Оволодіння знаннями щодо міжнародного та національного 

законодавства у сфері соціальної інклюзії, зарубіжного досвіду; 

• Формування управлінських компетентностей у сфері соціальної 

інклюзії; 

• Засвоєння основних понять і вимог соціальної інклюзії; 

• Засвоєння основних принципів та технологій організації 

освітнього процесу в умовах соціальної інклюзії; 

• Особливості здійснення оцінювання осіб в умовах інклюзивного 

навчання; 

• Вивчити світовий досвід та особливості практики впровадження 

соціальної інклюзії в Україні. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

КСО.07 – наполегливість у досягненні мети; 

КЗН.01 – сформований науковий світогляд у галузі філософії, 

психології, педагогіки, соціальної роботи, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, етичних цінностей, професійних якостей. 

б) фахових загальних (КФЗ): 

КЗП.01 – здатність організовувати практичну діяльність відповідно до 

сучасних напрямів соціальної роботи та відповідно до суб’єкту і складності 

випадку. 

КЗП.02 – здатність до використання методів соціальної роботи  та 

впровадження інновацій у соціальній роботі з різними категоріями клієнтів 

соціальної роботи. 



КЗП.08 – орієнтуватися у сучасній нормативно-правовій базі соціальної 

роботи, тенденціях розвитку і змін соціальної політики в Україні та світі. 

КЗП 12 – здатність до виявлення емпатії, поваги до індивідуальних 

особливостей та потреб клієнта. 

в) спеціальних фахових (КФС): 

КСП.08 – здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів. 

КСП.02 – здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

забезпеченні посередництва між клієнтами, між різними суспільними та 

державними структурами. 

Очікувані результати навчання: 

• Стійко й непохитно триматися визначеної мети; 

• Проявляти в складних ситуаціях врівноваженість і 

наполегливість; 

• Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з 

різними групами клієнтів; 

• Визначати цільові групи, на які спрямована програма, процес та 

необхідні заходи із втручання; 

• Вміти показати передумови та вектори впровадження механізму 

соціального діалогу на базі аналізу відповідного європейського досвіду, 

набутого в окремих країнах пострадянського простору, членів євросоюзу; 

• Запропонувати нове вирішення проблеми підвищення 

ефективності соціального діалогу як основного чинника консолідації з метою 

забезпечення соціально-економічного розвитку та демократизації усіх сфер 

життєдіяльності суспільства; 

• Використовувати професійно-профільовані знання у забезпеченні 

посередництва між клієнтами, між різними суспільними та державними 

структурами; 



• Використовувати професійно-профільовані знання в реалізації 

програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп клієнтів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

• змісту основних принципів і цінностей соціальної інклюзії; 

• основні поняття і вимоги соціальної інклюзії; 

• пріоритетні напрями політики безбар’єрності у європейських 

країнах та у світі; 

• актуальні національні практики щодо безбар’єрності та 

соціальної інклюзії; 

• міжнародні, вітчизняні законодавчі і нормативні акти з питань 

забезпечення соціальної інклюзії; 

• основні принципи та технології організації освітнього процесу в 

умовах соціальної інклюзії; 

• особливості здійснення оцінювання осіб в умовах інклюзивного 

навчання. 

Вміти:  

• визначати бар’єри (політичні, економічні, соціальні/фізичні, 

психологічні, інституційні), що перешкоджають активній участі осіб з 

інвалідністю у суспільному житті, та шляхи їх подолання; 

• фахово аналізувати чинну нормативно-правову базу у сфері 

забезпечення прав та інтересів осіб із інвалідністю, оцінювати повноту та 

можливості її використання; 

• застосувати «лінзи інвалідності» для аналізу державних та 

регіональних програм і проектів, спрямованих на забезпечення соціальної 

інклюзії; 

• здійснювати управління при організації соціально – інклюзивного 

середовища в Україні з урахуванням кращих світових практик. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 



2. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: Методологічні та законодавчо-

нормативні засади соціальної інклюзії. 

Тема 1. Теоретико-методологічні та нормативно-правові засади 

соціальної  інклюзії. 

Тема 2. Становлення і розвиток соціальної інклюзії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ: Інклюзивна освіта від основ до 

практики. 

Тема 3. Інклюзія як напрямок освітнього реформування. 

Тема 4. Умови організації інклюзивної освіти та їх вплив на корекцію 

психофізичного розвитку. 

Тема 5. Особливості організації корекційно розвивального середовища, 

його зміст, структура і роль у формуванні особистості, які потребують 

корекції психофізичного розвитку. 

Тема 6. Роль особистості у процесі соціальної інклюзії. 

Тема 7. Корекційно розвивальна робота як складова соціальної 

інклюзії. 

Тема 8. Особливості оцінювання навчальних досягнень особистості із 

особливостями психофізичного розвитку. 

Тема 9. Соціальний корекційно-педагогічний супровід особистості з 

порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного процесу. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: Практика впровадження соціальної 

інклюзії. 

Тема 10. Пріоритетні напрями політики та досвід впровадження 

безбар’єрності у країнах світу. 

Тема 11. Досвід та перспективи розвитку соціальної інклюзії в Україні. 

Тема 12.Розвиток міжособистісних стосунків в учнівському колективі. 

3. Рекомендована література 

Основна 



1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний 

посібник [Електронний ресурс] / Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. 

Мартинчук, Ю.М. Найда, під заг. ред. М.Ф. Войцехівського.- К.: ТОВ 

Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 172 с.  

2. Діти з особливими потребами у початковій школі: поради батькам. Книга 

3. / За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Науковий світ, 2016. – 210 с.  

3. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне 

співробітництво в інклюзивному навчальному закладі. – К.: Видавнича 

група «А.С.К.», 2012. – С.7-20. (Серія «Інклюзивна освіта»)  

4. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та 

організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. 

посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 

2011. – 274 с.  

5. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Інклюзивна освіта: від основ до 

практики»: монографія / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко*. Київ, 2014.  

6. Концепція розвитку інклюзивної освіти [Текст] // Соціальний педагог. - 

2016. - № 4(квітень). - С. 3-6.  

7. План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року 

[Текст]: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.12.09 р. // Інформ. зб. Міносвіти і науки України. 

2010. № 1/2. С. 41-46.  

8. Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія: навчально-

методичний посібник / Найда Ю.М., Ткаченко Л.М. Під заг. ред. 

Даниленко Л.І., — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. — 68 с. 

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

Допоміжна 

1. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навчальний 

посібник / [Н. Й. Реверчук, Я. М. Малик, Кульчицький, С. К. Реверчук] // 

Під ред. С.К. Реверчука. – Львів: ЛФМАУП, 2009. – 192 с.  



2. Задорожний Г. В. Економічна безпека і тіньова економіка. / Задорожний 

Г. В., Іваненко П. О., Тютюнникова С. В. Монографія. X.; 

ХГБМ, 2009. 206с.  

3. Кравченко Б. Економічна безпека держави. Підручник / Кравченко Б. – К. 

2004. – 140 с.  

4. Кучма Л. Д. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 

економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр. / Кучма 

Л. Д. – К., Преса України, 2002.  

5. Ніколаєв Є.Б. Предмет соціальної безпеки // Вчені записки: зб. наук. 

праць; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана»; відп. ред. А.Ф. Павленко. 2012. Вип. 14. Ч.1. С.30-36. 

Електронні ресурси 

1. Волонтер Леся Литвинова: «За останні півроку я почала сприймати всю 

країну як свою особисту власну сім'ю» // Сьогодні (13.09.2014 р.). URL: 

http://ukr.segodnya.ua/ ukraine/volonter-lesya-litvinova-za-poslednie-

polgoda-ya-nachalavosprinimat-vsyu-stranu-kak-svoyu-lichnuyu-

sobstvennuyusemyu-551759.html .  

2. Загальна декларація прав людини. Режим доступу: http://zakon2. 

rada.gov.ua/laws/show/995_015.  

3. Закон України "Про засади державної регіональної політики" № 156-VIII 

від 05.02.2015 р. URL: http://zakon.rada. gov.ua/go/156-19  

4. Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в Україні» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: www.education-inclusive.com/uk/index.php  

5. Конвенція про права осіб з інвалідністю Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text 

6. Офіційний сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими 

потребами в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

www.clientcenter.youcandothat.com/www-dev/ccds/uk/components.php  



7. Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.isp-2006.narod.ru/ 4. Сайт інституту 

корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.ikpp.npu.edu.ua/ 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

4. Методи діагностики успішності навчання 

Для діагностики контролю успішності засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне комп’ютерне тестування після вивчення  змістовних 

модулей; 

• оцінки за самостійну роботу (реферати); 

• відповіді під час семінарських занять; 

• підсумковий тестовий комп’ютерний залік. 

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система 

за 100-бальною шкалою оцінювання. 


