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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта  Варіативна 

 Напрям підготовки  

0101 Педагогічна освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –   

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Спеціальна освіта 

(логопедія) 

 

Рік підготовки: 

3-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин 150 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

8  

Практичні, семінарські 

12  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

130  

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 150 год.: 

20 год. – аудиторні заняття, 130 год. – самостійна робота. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дана програма «Інклюзивна та соціальна педагогіка» може бути 

використана багато профільно в системі підготовки студентів та 

перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Актуальність програми «Інклюзивна та соціальна педагогіка» 

обумовлюється реформуванням системи спеціальної освіти в Україні, ст.19, 20 

ЗУ «Про Освіту», що вимагає розробки нових ефективних методів корекційно-

попереджувального та розвивального навчання дітей з особливими освітніми 

потребами (ООП).  

У програмі представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та 

організаційно-методичні засади інклюзивної освіти. Програма спрямована на 

висвітлення питань диференційованого викладання та оцінювання навчальних 

досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з 

особливими потребами; адаптації/модифікації курикулуму й методики 

викладання; розроблення індивідуальних навчальних планів та програм для 

дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб 

тощо. Для поглибленого вивчення пропонуються корисні ресурси, які 

складають сучасні наукові матеріали зарубіжних вчених, зокрема, канадських. 

Мета курсу – надати студентам сучасні базові знання з інклюзивної та 

соціальної педагогіки, зокрема, розкрити тенденції й проблеми становлення 

інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки, розкрити 

особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної 

освіти. 

Основним завданням курсу є: надання студентам ґрунтовних знань в 

галузі інклюзивної освіти та соціальної педагогіки, а саме у сфері діагностико-

аналітичної і консультативної діяльності сформувати у студентів здатність 

використовувати професійно-профільовані знання; здатність до проектування і 

впровадження психолого-педагогічних технологій; уміння консультувати осіб з 

ООП, батьків (законних представників) дітей з ООП з питань організації і 

реалізації індивідуальних освітніх і абілітаційних/реабілітаційних психолого-

педагогічних програм, оптимізації соціально-середовищних умов 

життєдіяльності; уміння консультувати педагогів освітніх організацій, які 

здійснюють інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Перелік компетентностей, якими повинні оволодіти студенти в процесі 

вивчення курсу «Інклюзивна та соціальна педагогіка»: 

Інтегральна компетентність: Здатність самостійно і комплексно 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі 

розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку із 

застосовуванням теорії і методики дошкільної освіти в типових і невизначених 

умовах системи дошкільної освіти 

Загальні компетентності:  

КЗ-1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, 

креативного) мислення.  

КЗ-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 
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КЗ-3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми. 

КЗ-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ-5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків 

своїх дій 

КЗ-6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

КЗ-7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики. 

КЗ-8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і 

правових норм. 

КЗ-9. Здатність до вільного спілкування і співпраці державною та рідною 

мовами (усно і письмово). 

КЗ-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

КЗ-11. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників 

освітнього процесу. 

КЗ-12. Здатність до управління якістю роботи, що виконується. 

КЗ-13. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати 

спільних цілей 

КЗ-14. Здатність до проектної організації діяльності 

Спеціальні (фахові компетентності):  

КС-1. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових 

якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, 

свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-2. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, 

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-3. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм 

мислення та свідомості у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-4. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних 

уявлень про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення 

предметів; розвитку самосвідомості (Я дитини і його місце в довкіллі). 

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як 

засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

КС-6. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної і 

української (державної) мов.  

КС-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно 

визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

КС-8. Здатність до національно-патріотичного виховання  дітей раннього і 

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до 

державних символів України). 

КС-9. Здатність до виховання у дітей інтересу і поваги до національних 

традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів. 

КС-10.. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 

безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі і довкіллі. 

КС-11. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 

екологічно доцільної поведінки і діяльності у природі. 
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КС-12. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

естетичного ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання 

творів мистецтва. 

КС-13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності 

(слово, звуки, фарби тощо). 

КС-14. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку досвіду 

самостійної творчої діяльності у різних видах мистецтва (образотворче, 

музичне, театральне). 

КС-15. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, 

корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової 

активності. 

КС-16. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-

мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) 

діяльністю дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-17. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 

здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) 

особистості. 

КС-18. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх 

можливостей (інклюзивна освіта: 

 здатність збагачувати досвід інклюзивної освіти в Україні та інших 

державах світу; 

 здатність розуміти значення комплексного підходу у наданні корекційних 

освітніх послуг в інклюзивному середовищі;  

 здатність розуміти основні положення інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

 володіти базовими уявленнями про категорії осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, які є суб’єктами інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти принципи державної політики у сфері інклюзивної 

освіти, шляхи вирішення актуальних проблем інклюзивної освіти; 

 здатність володіти дослідницькими навичками з вивчення актуальних 

проблем розвитку інклюзивної освіти в сучасному світи; 

 здатність володіти сучасними уявленнями про принципи організації, 

навчально-методичне забезпечення та механізми практичної роботи з 

особами, які мають порушення психофізичного розвитку в дошкільних 

навчальних закладах з інклюзивною формою навчання;  
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 здатність використовувати професійно-профільовані знання у здійснені 

інформаційної роботи серед населення з питань колекційної та 

інклюзивної освіти.) 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою Історичне 

підґрунтя інклюзивної освіти 

Тема 2. Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення 

психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін. 

Кредит 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства 

Тема 1. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти. 

Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО  

Тема 2. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін 

Кредит 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  

Тема 1. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, 

ресурсні можливості спеціальної освіти 

Тема 2. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й 

горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.) 

Кредит 4 Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами 

Тема 1 Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми 

потребами в соціокультурне середовище 

Тема 2 Батьки як члени навчальних команд. Роль батьків в оцінюванні 

розвитку своєї дитини. Волонтерство та адвокатство батьків. 

Кредит 5. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання 

Тема 1 Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання 

індивідуального навчального плану 

Тема 2 Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. 

Модифікація й адаптація курикулуму 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 
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Тема 1. Інклюзивна освіта як модель 

соціального устрою Історичне 

підґрунтя інклюзивної освіти 

 2    13 

Тема 2. Визначення понять 

«інклюзія», «інтеграція», «порушення 

психофізичного розвитку», «особливі 

потреби» та ін 

  2   13 

Кредит 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства 

Тема 1. Міжнародна політика і 

законодавча база інклюзивної освіти. 

Саламанкська декларація та 

документи ООН і ЮНЕСКО 

 2    13 

Тема 2. Передумови для 

забезпечення успішної інклюзії. 

Педагоги як провідники змін 

  2   13 

Кредит 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. 

Тема 1. Особливості впровадження 

інклюзивного навчання в Україні, 

ресурсні можливості спеціальної 

освіти 

 2    13 

Тема 2. Характеристика спеціальної 

освіти в Україні (вертикальна й 

горизонтальна структура; спеціальні 

дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально-реабілітаційні та 

оздоровчі багатопрофільні центри і т. 

ін.) 

  2   13 

Кредит 4. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами 
 

Тема 1. Роль сім'ї в процесі 

інтегрування дитини з особливими 

освітніми потребами в 

соціокультурне середовище 

 2    13 

Тема 2. Батьки як члени навчальних 

команд. Роль батьків в оцінюванні 

розвитку своєї дитини. Волонтерство 

та адвокатство батьків. 

  2   13 

Кредит 5. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання 
 

Тема 1. Індивідуальний навчальний 

план та його складові. Складання 

індивідуального навчального плану 

  2    
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Тема 2. Курикулум навчального та 

корекційно-розвивального процесів. 

Модифікація й адаптація курикулуму 

  2    

Усього годин:  8 12   130 

 

 

6. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Інклюзивна освіта як модель соціального 

устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення 

та основні принципи 

 

1 Тема 1. Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», 

«порушення психофізичного розвитку», «особливі 

потреби» та ін 

2 

 Кредит 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та 

українського законодавства 

 

2 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. 

Педагоги як провідники змін 

2 

 Кредит 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація 

освітньої галузі. 

 

8 

3 

Тема 1. Характеристика спеціальної освіти в Україні 

(вертикальна й горизонтальна структура; спеціальні 

дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-

реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.) 

2 

 Кредит 4. Роль батьків у впровадженні інклюзивної 

освіти. Співробітництво - основа роботи з батьками 

дітей з особливими освітніми потребами 

 

 

4 

Тема 1. Батьки як члени навчальних команд. Роль батьків 

в оцінюванні розвитку своєї дитини. Волонтерство та 

адвокатство батьків. 

2 

 Кредит 5. Корекційно-розвивальна робота як 

складова інклюзивного навчання 

 

 

5 Тема 1 . Індивідуальний навчальний план та його 

складові. Складання індивідуального навчального плану 

2 

6 Тема 2 Курикулум навчального та корекційно-

розвивального процесів. Модифікація й адаптація 

курикулуму 

 

2 

 Усього годин: 12 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Інклюзивна освіта як модель соціального 

устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення 

та основні принципи 

 

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 
Картка для аудиторної самостійної роботи 

Основні поняття Зміст 

Учні з особливими 

потребами 

 

Сегрегація  

Інтеграція  

Інклюзія  
 

13 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію 

за однією з тем:  

1. Проаналізуйте соціальні моделі, за якими 

формувалася суспільна думка стосовно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку 

2. Розкрийте особливості інклюзії як моделі 

суспільного облаштування 

3. Визначте та прокоментуйте основні принципи 

інклюзивного навчання 

4. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  

5. Термінологія та її значення у сучасній педагогіці  

6. Медична модель порушень розвитку. 

7.  Соціальна модель порушень розвитку.  

8. Категоріальність дітей з особливими потребами. 

Список рекомендованої літератури 

Антология педагогической мьісли христианского 

средне-вековья: В 2-х т. - М., 1994. 

Бут Т.И. Политика включення и исключения в 

Англии: в чьих руках сосредоточен контроль / 

Социальная зксклюзия в образовании. -М., 2003. - С. 17-

25. Вьіготский Л.С. Принципьі воспитания физически 

дефективних детей // Основьі дефектологии. - С-П, М.: 

Изд-во «Лань» 2003. - С.-96. С. 127 дис. 

Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное 

пространство на рубеже XIX и XX вв. // Педагогика. - 

2002. 

Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на 

13 
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Западе 

на пороге XXI века. -М.: УРАО, 1998. 

Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з 

особливими 

потребами / Кроки до демокрагичі юї освіти:- 2002. - 

№1. - С. 34. 

13 

❖ Инклюзивное образование. Политика, 

содсржаиие и ср;ін нительньїе перспективи / Под ред. Ф. 

Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. - Лондон. 2000. 

❖ Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-

термінологічних визначень у сучасній спеціальній 

педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні 

аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-

метод. зб. Випуск 8. - К., 2006. - С. 105-109. 

❖ Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та 

перспективи. Монографія. -К.: САММІТ-книга, 2008. 

❖ Колупаєва А.А. Від сегрегації до інклюзії // 

Дидактичні та соціально-психологічні аспекти 

корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. 

Випуск 6. -К.: Науковий світ, 2005.-С. 52-56. 

❖ Лефрансуа Ги. Психология для учителя - С.-П.- 

М.: Прайм, 2003. 

❖ Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа 

в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до 

інклюзивних шкіл. ЕхсерІіопаІііуЕсіисаІіопСапасІа, 12 

(2), 7-52. 

❖ Малофеев Н.Н. Западная Европа: зволюция 

отношения общества и государства к лицам с 

отклонениями в разви- тии. -М.: Издательство «Зкзамен», 

2003. 

❖ Саламанская декларация. Рамки действий по 

образованию лиц с особьіми потребностями, принятьіе 

Всемирной кон- ференцией по образованию лиц с 

особьіми потребностями: доступ и качество. Саламанка. 

Испания, 7-10 июня 1994г. - К., 2000. 

❖ Щербина А.М. Мешает ли слепота учиться в 

обьічной школе // В ногу со зрячими. - 1931. - №2-3. 

 

 

 Кредит 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та  



1
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українського законодавства 

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 
Картка для аудиторної самостійної роботи 

Основні поняття Зміст 

Загальна Декларація ООН 

про Права людини 

 

Конвенція про права дитини  

Саламанкська декларація  

Принципи інклюзивної 

освіти Законодавча освітня база 

України 
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 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за 

однією з тем: 

1. Назвіть і проаналізуйте основні міжнародні 

документи в галузі прав осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

2. Розкрийте основні принципи інклюзивної освіти, 

задекларовані у Саламанкській декларації. 

3. Визначте, які статті Закону «Про освіту» 

сприяють розбудові інклюзивної освіти в Україні. 

4. Закони України про право на освіту дітей з 

особливими потребами. 

5. Нормативно-правові акти, які регламентують 

інклюзивне навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. Аналіз документа «Порядок 

організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах про 

інклюзивне навчання». 

Список рекомендованої літератури 

Аналитические материальї Комитета ООН по правам 

ребенка. Российские НПО и права детей в России. - М., 

2000. - 245с. Національна доктрина розвитку освіти в 

Україні у 21 столітті // Програма підтримки вироблення 

стратегії реформування освіти. Міжнародний Фонд 

«Відродження», Київ, 2001. Закон України «Про загальну 

середню освіту» // Відомості Верховної Ради, 1999. - № 

28. - С. 230-235. 

Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної 

Ради, 1991, № 34, -С. 45-48. 

Закон України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради, 1991. - 

№ 2 .-С.  252-258. 

13 
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Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості 

Верховної Ради, 2001, № 30, С. 142-150. 

❖ Закон України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» // Відомості Верховної Ради, 2006, № 2-3, - С. 

36^2. 

❖ Закон України «Про спеціальну освіту» 

(проект) // Міністерство освіти і науки України //  

❖ Збірник нормативних документів загальної 

середньої та дошкільної освіти. - Міністерство освіти і 

науки України. - К„ 2002. 

❖ Державна національна програма «Освіта» 

(Україна XXI століття.) - К.: Райдуга, 1994. 

❖ Довідник гарантій соціального захисту 

інвалідів / Перелік пільг, передбачених для інвалідів. - К., 

1999. 

❖ Колупаєва А.А. Реформування спеціальної 

освіти у країнах пострадянського простору // Дидактичні 

та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: Наук.-метод, зб. Випуск 6. - К.: 

Науковий світ, 2005 - С. 33-39. 

❖ Колупаєва А.А. Психолого-педагогічна 

підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання в європейських країнах // 

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 

особливими потребами. - К.: Університет «Україна». - 

2006. - С. 174-175. 

❖ Колупаєва А. Інтегративні тенденції в освіті 

дітей з особливими потребами в Україні. http://canada-

ukraine.org/ukr_Journal_Vl.htm 

❖ Конвенция о правах ребенка и 

законодательство Российс- кой Федерации: Справочник. - 

М.: Государственньш НИИ семьи и воспитания, 2001. 

❖ Конституція України. - К.: Преса України, 

1997. 

❖ Положення про центральну та республіканську 

(Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та 

Севастопольську міські, районні (міські) психолого-

медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства 

освіти і науки України та Академії педагогічних наук 

України від 07.07.20004. №569 /38. 

❖ Права інвалідів в Україні: Зб. правових 

http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_Vl.htm
http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_Vl.htm
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документів. - К.: Сфера, 1998.-300 с. 

❖ Проект Положення про організацію 

інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в 

загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. - К. - 

2002. 

Саламанская декларация. Рамки действий по 

образованию лиц с особьіми потребностями, принятьіе 

Всемирной конференцией по образованию лиц, с особыми 

потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания. 

7-10 июня 1994 г. К. – 2000.  

 Кредит 3. Спеціальна освіта в Україні та 

модернізація освітньої галузі. 

 

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 
Картка для аудиторної самостійної роботи 

Основні поняття Зміст 

Система спеціальної освіти  

Спеціальна школа- інтернат  

Навчально-реабілітаційний 

центр 

 

Стихійне інтегрування 

Класифікація порушень 

психофізичного розвитку 
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 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію 

однією з тем: 

1. Проаналізуйте вертикальну та горизонтальну 

структуру спеціальної освіти в Україні. 

2. Розкрийте особливості впровадження інклюзивної 

освіти в Україні. 

3. Проаналізуйте класифікацію дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

4. Охарактеризуйте систему спеціальної освіти 

України. 

5. Визначте, як демократичні процеси вплинули на 

функціонування освітньої системи. 

6. Зазначте позитиви й негативи стихійного 

інтегрування. 

Список рекомендованої літератури 

1. Будяк Л.В. «Інклюзивне навчання в сільському 

загальноосвітньому закладі» - Черкаси, 2010. 

2. Довженко О. Какова наша школа? (по 

результатам междунаро- дного сравнения) // Народное 

13 
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образование. - 2002. - №7. - С. 17-22. 

3. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та 

ін. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні 

консультації системи освіти України (показники розвитку 

за підсумками 2004-2005 навчального року) / - К: «Ніка -

Центр», 2005. 

4. Дигностика школьной дезадагггации / Под ред. 

С.А. Беличе- вой, И.А. Коробейниковой, Т.О. Кумариной 

и др. - М., 1993. 

1. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. 

Сучасні освітні системи. – Ніжин: Редакційно-видавничий 

відділ НДПУ, 2002. 139 с.. 

1. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, 

підтримка: Навчально-методичний посібник у 2-х кн. - К.: 

Міленіум, 2005.-286 с. 

1. Колупаєва Л.А., Будяк Л.В. Впровадження 

інклюзивного навчання при проведення реформування в 

Україні // Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези 

доповідей: X Міжнародна науково-практична 

конференція. 

1. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа 

в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до 

інклюзивних шкіл. Ехсерііопаїііу Есіисаііоп Сапасіа, 12 

(2), 7-52. 

Л.М. Шипицина, К. Ван Рейсвейк. На встречу друг 

другу: пуги интеграции. - СПб., 1998. С. 21. 

Кредит 4 Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами  

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; конспект 

першоджерела/словник 
Картка для аудиторної самостійної роботи 

Основні поняття Зміст 

інтеграція  

інклюзія  

інклюзивна школа  

ефективна школа  

провідник змін  

Картка для аудиторної самостійної роботи 

Основні поняття Зміст 
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сім'я  

психолого-педагогічна 

консультація 

 

навчальна команда  

адвокатство батьків  

шкільна громада  

соціальна мережа  

  

  

  
 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію однією 

з тем: 

1. Чим відрізняються поняття «інтеграція» та 

«інклюзія»? 

2. Розкрийте сутність основних складових інклюзії. 

3. Назвіть причини, внаслідок яких впровадження 

інклюзії у школі може виявитися неефективним. 

4. Перерахуйте складники успішного впровадження 

інклюзивної практики. 

5. Якою має бути ефективна школа? 

6. Охарактеризуйте роль педагога у впровадженні 

інклюзивної практики. 

7. Охарактеризуйте чинники, що перешкоджають 

ефективному впровадженню інклюзивної практики. 

8. Завдяки яким процесам школи можуть стати більш 

інклюзивними? 

9. З якими перешкодами може стикнутись учитель, 

впроваджуючи інклюзивну практику? 

10. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

11. Інклюзивна школа - осередок громади. 

12. Педагог інклюзивної школи: десять кроків до 

вдосконалення. 

13. Як створити школу для учнів? 

Список рекомендованої літератури та корисні 

ресурси: 

2. Lupart, J., & Webber, C.F. (2002). Canadian 

schools in transition: Moving from dual education 

systems to inclusive schools. 1 Exceptionality 

Education Canada, 12(2), 7-52. 

1. Loreman, T. (2007) . Seven pillars of support for 

inclusive education: Moving from «Why?» to «How?» 

International Journal of Whole Schooling, 3(2), 22-38. 

2. Loreman, T., Deppeler, J.M. & Harvey, D.H.P. 
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(2005) Inclusive education: A practical guide to supporting 

diversity in the classroom. 

3. Deppeler, J., Loreman, T., & Sharma, U. (2005). 

Recon- ceptualising specialist support services in inclusive 

classrooms. Australasian Journal of Special Education, 29(2), 

117-127. 

4. Polloway, E. A., Patton, J. R, Smith, J. D„ & 

Smith, T. E. C. (1996). Historic Changes in Mental 

Retardation and Developmental Disabilities. Education & 

Training in Mental Retardation and Developmental 

Disabilities, 31(1), 3-12. 

Barnes, M. K. 1999. Strategies for collaboration: A 

collaborative teaching partnership for an inclusion classroom. 

Ainscow, M. Developing inclusive schools. Deppeler, J. 

Improving inclusive practices in Australian schools: creating 

conditions for university-school collaboration in inquiry. 

MacKinnon. Equity, Leadership & Schooling. 

Ainscow, M., Muijs, D., West, M.Using collaboration as 

a strategy for improvement. 

Cochran-Smith, M., Lytle, S. Relationships of 

Knowledge and Practice: Teacher learning in community. 

Warren Little, J.W. Inside Teacher Community: 

Representations of classroom practice. 

Hord, S. M. Professional Learning Communities: What 

are they and why are they important? 

Way, C. Changing Practice with Collaborative Inquiry. 

❖ Way, Cynthia. Teacher Development: A Strategy 

for School Improvement. 

❖ http://knowledgeloom.org/pd 

❖ www.includingsamuel.com 

❖ www.includingsamuel.com/screenings/host 

❖ www.IncludingAllKids.org 

❖ www.includingsamuel.com 

❖ www.includingsamuel.com/resources 

❖ http -.//groups .to/includingsamuel/ 

❖ www.includingsamuel.com/screenings/host 3 2.

 www .includingsamuel. com/presskit 

33. http://knowledgeloom.org/pd 

Список рекомендованої літератури 

1. Бех І. Д. Виховання особистості. - К: Либідь, 

2003. — кн. 1: Осо- бистісно орієнтований підхід: 

теоретико-технологічні засади. 

2. Білозсрська І. О. Реалізація компетентнісної 

http://knowledgeloom.org/pd
http://www.includingsamuel.com/
http://www.includingsamuel.com/screenings/host
http://www.includingallkids.org/
http://www.includingsamuel.com/
http://www.includingsamuel.com/resources
http://www.includingsamuel.com/screenings/host
http://knowledgeloom.org/pd
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парадигми у роботі з батьками дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку // Особлива дитина: навчання та 

виховання. Дефектологія. - №4 - К. 2011. 

3. Білозерська І. О. Деякі аспекти формування 

батьківської компетентності у родинах, що мають дітей з 

порушеннями розвитку // Психолого-педагогічний 

супровід навчання дітей з порушеннями розвитку. - К. - 

2010. 

4. Даниленко А. І. Модернізація змісту, форм та 

методів управлінської діяльності директора 

загальноосвітньої школи: Монографія. -К.: Логос, 1998. 

5. Даниленко А. І. Управління інноваційною 

діяль-ністю в загальноосвітніх закладах: Монографія. -К.: 

Міленіум, 2004. 

6. Діти з особливими потребами у 

загальноосвітньому просторі: початкова ланка /. - К. 2004. 

7. Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. Залучення 

дітей з особливими потребами загальноосвітніх класів. - 

Львів: Товариство «Надія», 2000. 

8. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку 

в Україні: Науково-методичний збірник. - К.: ФО-ІІ 

Придатченко П.М., 2007. 

9. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з 

особливими потребами та організація їхнього навчання. - 

К:. - 2010. 

10. Колупаєва А. А. Педагогічні основи 

інтегрування школярів з особливостями психофізичного 

розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: 

Монографія. — К.: Педагогічна думка, 2007. 

 

Кредит 5. Корекційно-розвивальна робота як складова 

інклюзивного навчання 

 

 Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ 

сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; конспект 

першоджерела/словник 
Картка для аудиторної самостійної роботи 

Основні поняття Зміст 

Корекційно-розвивальна 

робота 

 

Навчальна команда  

Корекція  
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Компенсація  
 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за 

однією з тем: 

1. Розкрийте загальне поняття про корекцію та 

компенсацію. 

2. Назвіть фундаментальні положення психології, на 

яких будується корекція психічного розвитку. 

3. Визначте стратегічну мету й завдання корекційно-

розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в 

умовах інклюзії. 

4. Методичні вимоги до складання корекційних 

програм. 

5. Обґрунтування вибору форми роботи, режиму 

проведення занять. 

6. Вимоги до комплектування груп дітей з особливими 

потребами для проведення корекційної роботи. 

7. Зміст і оформлення корекційної програми. 

8. Документація, яка ведеться в ході реалізації 

корекційної програми. 

 

 

 

Завдання для письмового самостійного виконання 

Опрацювати та законспектувати для доповіді 

відповідні теми з посібників: 

9. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. 

Взаимо- действие специалистов. Коллективная 

монография /Под общ. ред. М.А. Поваляевой. Серия 

«Учебники, учебньїе пособия». - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. - 352 с. 

10. Психолого-педагогічний супровід дітей з 

порушеннями зору та інтелекту - К.: 2008. - с. 284 

11. Психолого-педагогічний супровід дітей з 

порушеннями слуху та інтелекту. - ТОВ «Поліпром», 

2007. -171с. 

12. Психолого-педагогічний супровід дітей 

шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою 

відсталіс- тю - К.: ТОВ «Поліпром», 2006. - 156 с. 

Принципи побудови корекційного процесу та 

необхідність їх дотримання в навчанні та вихованні дітей 

з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. 

2. Модель взаємодії спеціалістів для залучення 
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дитини з особливими потребами в загальноосвітній 

простір. 

( Роль координатора інклюзії у визначенні освітнього 

маршруту для дитини з особливими потребами та 

здійсненні корекційно-розвивальної роботи. 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти 

корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб.: 

Вип. 8. Т.1 - К.:, 2006. - 288 с. 

2. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти 

корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб.: 

Вип. 11. Т.1 К.:Наук. світ, 2009. - 308 с. 

3. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та 

перспективи: Монографія. - К.: «Самміт-Книга», 2009. - 

272 с.: іл. - (Серія «Інклюзивна освіта»), 

4. Пантюк. Т.І., Невмержицька О.В., ЇІанткж М.П. 

Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний 

посібник. - 2-ге видання, доповнене і перероблене. - 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. - 

324с. 

5. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи 

дефектології: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 143с. 

6. Синьов В.М. Корекція інтелектуальних вад в 

учнів допоміжної школи. // Психолого-педагогічні основи 

корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. / за 

ред. С.П.Миронової. - Камянець-Подільський, 2004. - 

с.51-61. 

7. Спеціальна педагогіка: Понятійно-

термінологічний словник.- Луганськ: Альма-матер, 2003. - 

436 с. 

10. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: 

психолого- педагогическая коррекция опоганений в 

развитии и поведеним школьников / Серия «Учебники, 

учебньїе пособия». - Ростов-на- Дону: «Феникс», 2004. - 

352 с. 

10. Вьіготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти 

томах. Т.5. Основьі дефектологии / Под.ред. Т.А. 

Власовой. - М.: Педагогика, 1983. - 368 с. 

10. Гонеев А.Д. и др. Основи коррекционной 

педагогики. - М.: Академия, 1999. 
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10. Дзвид Митчелл. Зффективньїе педагогические 

технологии специального и инклюзивного образования. 

Глави из книги. - РООИ «Перспектива», 2011. - 138 с. 

❖ Дети с ограниченньїми возможностями: 

проблемі.) м шпіо- вационньїе тенденции в обучении и 

воспитании. Хресто- матия по курсу «Коррекционная 

педагогика и спсциальная психология» / Сост.Н.Д. 

Соколова, Л.В. Калиішикова. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001. - 448 с. 

❖ Липа В.А. Психологические основьі 

педагогической кор- рекции. - Д.: Лебедь, 2000. 

❖ Инклюзивное образование. Випуск 3. 

Организация дея- тельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении. - М.: Центр «Школьная 

книга», 2010. - 80 с. 

❖ Мамайчук И.И. Психокоррекционньїе 

технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: 

Речь, 2003. 

❖ Осипова А.А. Общая психокоррекция. - М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

❖ Поваляєва М.А. Корекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов. Коллективная монографія. 

- Ростов-на-Дону: « Феникс», 2002. - 352 с. 

❖ Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Трофимова 

Н.Б., Пушки- на Т.Ф. Основи специальной педагогики и 

психологии,- СПб.: Питер, 2005. - 304 с.: ил -. (Серия 

«Учебное посо- бие»), 

❖ http://library.rehab.org.ua/ukrainian/psicho/hohlina 

❖ Хохліна О.П. Корекційно-розвивальна робота в 

спеціа-льних закладах освіти для дітей з порушеннями 

психо-фізичного розвитку: теоретичний аспект проблеми. 

 

 

Разом:  130 

 

 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

http://library.rehab.org.ua/ukrainian/psicho/hohlina
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи 

дефектології» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу.  

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у 

вигляді презентації PowerPoint: вступ, основна частина, висновки, додатки 

(якщо вони є), список використаних джерел. 

 

Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни «Інклюзивна та соціальна 

педагогіка»: 

1.  Особливості організації й управління інклюзивним навчальним 

закладом. 

2. Проблема розроблення курикулуму в закордонних літературних 

джерелах. 

3. «Кейс Стади» як приклад успішної практики. 

4. Навчально-методичне забезпечення освіти дітей з особливими 

потребами. 

 

 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Виклик для України: розробка рамкових основ змісту загальної 

середньої освіти для 21-го століття // Матеріали Неукраїнської науково-

практичної конференції. 26-27 черпни 2007 р. - К., 2007. - 239 с. 

2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління. 

Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., 

Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І.-К.: 2007. -128 с. 

3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярці і 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: 

Монографія. - К: Педагогічна думка, 2007. 457 с. 

4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. 

Монографія. - К.: «Самміт-Книга», 2009. - 272 с. 

5. Луговський А., Сварник М., Падалка О. Реабілітаційний супровід 

навчання неповноспрвних дітей. - Л: Колесо, 2008. - С.49 - 60. 
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6. Методичні
1
 матеріали на допомогу вчителеві-дефектологу / За ред. 

В.М. Ремажевської. - Львів: ЛОНМІО, 1997. - 96 с. 

7. Путівник для батьків дітей з особливими потребами: Навчально-

методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. - К: ТОВ ВПЦ 

«Літопис-ХХ» - 2010. - (Серія «Інклюзивна освіта»), 

8. Софій Н., Сварник М., Троханіс П. Права дітей з особливими 

освітніми потребами та рівний доступ до якісної освіти. - К: Міжнародний фонд 

«Відродження», 2006. - 64 с. 

9. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-

методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та 

ін. За заг.ред. Даниленко Л.І., - К.:2007. - 128 с. 

10. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з 

особливими освітніми потребами - Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» - К: 

ФО-П Придатченко П.М., 2007. -216 с. 

11. Формування позитивного ставлення до дітей з особливостями 

психофізичного розвитку: Навчально-методичний посібник. - К.: ФО-П 

Придатченко П.М., 2007. 

12. Инклюзивное образование. Випуск 1. - М.: Центр «Школьная книга», 

2010. - 272 с. 

Теми для доповідей та рефератів 

❖ Використання індивідуального плану в роботі з дітьми і особливими 

освітніми потребами. 

❖ Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму. 

❖ Розробка індивідуального навчального плану. 

❖ Підготовка та вимоги до підписання ІНП. 

❖ Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану. 

Список рекомендованої літератури 

1. Будяк Л.В. Інклюзивне навчання в сільському загальноосвітньому 

закладі. Черкаси,- 2010. 

2. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: 

початкова ланка, К.: - 2004. 

3. Деніелс Е,Р. Стаффорд, Залучення дітей з особливими потребами до 

системи загальноосвітніх класів- К., 2000 

4. Діти з особливими потребами в початковій школі: поради 

батькам.:Книга 3,-К, 2006. 

5. Діти з особливими потребами: поради батькам: Книга 1,-К2004. 

6. Колупаєва А. Педагогічні основи інтегрування школярів з 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади,- 

К, 2007. 
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7. Софій Н., Кавун Ю. Посібник для батьків і педагогів з обстоювання 

та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та громадської 

діяльності, -К.,2006 

8. Засенко В., Софій Н. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку 

в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної 

конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для 

батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми ІВРР - 

ТАСІЗ Європейської Комісії, -2007 

9. А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, О. Таранченко, С. Сфімова, Н. 

Слободянюк, І. Луценко, Л. Будяк; За заг. ред. Л. Даниленко. Інклюзивна 

школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник. 

К.-2009 

Теми для доповідей та рефератів 

1. Психолого-педагогічні особливості критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з тяжкими вадами мовлення. 

2. Психолого-педагогічні особливості критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з тяжкими вадами зору. 

3. Оцінювання в навчальному процесі (зарубіжний досвід). 

Список рекомендованої літератури 

1. Амонашвили Ш.А. Психолого-дидактические особенности оценки 

как компонента учебной деятельности. // Вопр. пси- хологии - 1975. -№ 4. С. 77 

- 85. 

2. Амонашвили Ш.А Обучение, оценка, стгметка. - М.: Знание, 1980. 

3. Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Та- ранченко' 

О. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова 

ланка. - 2004. - 152 с. 

4. Липкина А.И. Педагогическая оценка и ее влияние на фор- 

мирования личности неуспевающего школьника. // Психо- логические 

проблеми неуспеваемости школьников. / Под ред. Н.А.Менчинской. М.: 

Педагогика., 1971 - С. 20 - 56. 

5. Савченко ОЛ. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів 

педагогічних факультетів. - К.: Генеза, 1999. - 368 с. 

6. Сак Т.В. Індивідуальний навчальний план учня з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному класі. // Дефектологія. № 3., 2010, С.12-

16. 

7. Тарасун В. Якісний, рівневий та поелементний підходи до 

оцінювання знань учнів. // Дефектологія. - № 4. - 2001. - С. 2-6. 

8. Хохліна О.П. Удосконалення змісту навчання та особливості 

оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи. // Дефектологія - 

2002. - № 3. - С. 9-13. 
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10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням компʼютерних інформаційних технологій (PowerPoint –

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

інтерактивні методи навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни та 

зацікавленості. 

 

11. Методи контролю 

 

Для оцінки знань, умінь і навичок студентів при вивченні даного курсу 

використовуються наступні методи контролю: фронтальне опитування, 

письмове опитування, практичні заняття, контрольні роботи, творчі завдання, 

реферати. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

 См.р. Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

К1 К2 К3 К4 К5  30х5=150 50 200 500 

20 20 20 20 20  

 

Розрахунок балів за один кредит: 1 кредит – 100 балів, а саме 30 б. – 

самостійна робота, 20 б. – поточне оцінювання, зокрема 50 б. контрольна 

робота. 

Таким чином максимальна кількість балів, яку студент може отримати - 

350 б., що складає 60 %. Решта (200 б.) – складання іспиту ( 40%).  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 
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D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. -

К.: САММІТ-книга, 2008 

2. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник / 

В.М. Синьов, Г.М. Коберник  – К.: Вища школа., 1994. – 143с. 

 

Допоміжна  

Бут Т.И. Политика включення и исключения в Англии: в чьих руках 

сосредоточен контроль / Социальная зксклюзия в образовании. -М., 2003. - С. 17-

25.  

Вьіготский Л.С. Принципьі воспитания физически дефективних детей // 

Основьі дефектологии. - С-П, М.: Изд-во «Лань» 2003. - С.-96. С. 127 дис. 

Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XIX и XX 

вв. // Педагогика. - 2002. 

Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI 

века. -М.: УРАО, 1998. 

Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами 

/ Кроки до демокрагичі юї освіти:- 2002. - №1. - С. 34.  

Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у 

сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти 

корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. - К., 2006. - 

С. 105-109. 

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. -К.: 

САММІТ-книга, 2008. 

Колупаєва А.А. Від сегрегації до інклюзії // Дидактичні та соціально-

психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. 

Випуск 6. -К.: Науковий світ, 2005.-С. 52-56. 

Лефрансуа Ги. Психология для учителя - С.-П.- М.: Прайм, 2003. 

Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від 

роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. ЕхсерІіопаІііуЕсіисаІіопСапасІа, 

12 (2), 7-52. 

Малофеев Н.Н. Западная Европа: зволюция отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в разви- тии. -М.: Издательство «Зкзамен», 

2003. 

Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особьіми 

потребностями, принятьіе Всемирной кон- ференцией по образованию лиц с 
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особьіми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 

1994г. - К., 2000. 

Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 

1973. 

Аналитические материальї Комитета ООН по правам ребенка. Российские 

НПО и права детей в России. - М., 2000. - 245с. Національна доктрина розвитку 

освіти в Україні у 21 столітті // Програма підтримки вироблення стратегії 

реформування освіти. Міжнародний Фонд «Відродження», Київ, 2001. Закон 

України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради, 1999. - № 

28. - С. 230-235. 

Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради, 1991, № 34, -С. 45-

48. 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // 

Відомості Верховної Ради, 1991. - № 2 .-С.  252-258. 

Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради, 2001, 

№ 30, С. 142-150. 

❖ Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості 

Верховної Ради, 2006, № 2-3, - С. 36^2. 

❖ Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство 

освіти і науки України //  

❖ Збірник нормативних документів загальної середньої та дошкільної 

освіти. - Міністерство освіти і науки України. - К„ 2002. 

❖ Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття.) - 

К.: Райдуга, 1994. 

❖ Довідник гарантій соціального захисту інвалідів / Перелік пільг, 

передбачених для інвалідів. - К., 1999. 

❖ Конвенция о правах ребенка и законодательство Российс- кой 

Федерации: Справочник. - М.: Государственньш НИИ семьи и воспитания, 2001. 

❖ Конституція України. - К.: Преса України, 1997. 

❖ Положення про центральну та республіканську (Автономна 

Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) 

психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки 

України та Академії педагогічних наук України від 07.07.20004. №569 /38. 

❖ Права інвалідів в Україні: Зб. правових документів. - К.: Сфера, 

1998.-300 с. 

❖ Проект Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з 

особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. - 

К. - 2002. 

Саламанская декларация. Рамки действий по образова- нию лиц с особьіми 

потребностями, принятьіе Всемирной конференцией по образованию лиц, с 

особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания. 7-10 июня 

1994 г. К. – 2000.  
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Будяк Л.В. «Інклюзивне навчання в сільському загальноосвітньому закладі» 

- Черкаси, 2010. 

Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін. Психологічна служба та 

психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники 

розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) / - К: «Ніка -Центр», 2005. 

Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи. – Ніжин: 

Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. 139 с.. 

Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчально-

методичний посібник у 2-х кн. - К.: Міленіум, 2005.-286 с. 

Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від 

роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. Ехсерііопаїііу Есіисаііоп Сапасіа, 

12 (2), 7-52. 

Л.М. Шипицина, К. Ван Рейсвейк. На встречу друг другу: пуги 

интеграции. - СПб., 1998. С. 21 

 

15. Інформаційні ресурси 

http://www.defectology.ru/   

http://www.logoped-sfera.ru/  

http://defectologya.ru/publ    

http://www.defektologiya.ru 

http://mologoped.26206s013.edusite.ru/p8aa1.html 

http://www.ikprao.ru 

http://www.defectology.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://defectologya.ru/publ
http://www.defektologiya.ru/
http://mologoped.26206s013.edusite.ru/p8aa1.html
http://www.ikprao.ru/
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інклюзивна та 

соціальна педагогіка» складена к.пед.н., доцентом Шапочкою Катериною 

Анатоліївною відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 6.010101 Дошкільна освіта. 

Дана програма «Інклюзивна та соціальна педагогіка» може бути 

використана багато профільно в системі підготовки студентів та 

перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Актуальність програми «Інклюзивна та соціальна педагогіка» 

обумовлюється реформуванням системи спеціальної освіти в Україні, ст.19, 20 

ЗУ «Про Освіту», що вимагає розробки нових ефективних методів корекційно-

попереджувального та розвивального навчання дітей з особливими освітніми 

потребами (ООП).  

У програмі представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та 

організаційно-методичні засади інклюзивної освіти. Програма спрямована на 

висвітлення питань диференційованого викладання та оцінювання навчальних 

досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з 

особливими потребами; адаптації/модифікації курикулуму й методики 

викладання; розроблення індивідуальних навчальних планів та програм для 

дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб 

тощо. Для поглибленого вивчення пропонуються корисні ресурси, які 

складають сучасні наукові матеріали зарубіжних вчених, зокрема, канадських. 

Мета курсу – надати студентам сучасні базові знання з інклюзивної та 

соціальної педагогіки, зокрема, розкрити тенденції й проблеми становлення 

інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки, розкрити 

особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної 

освіти. 

Основним завданням курсу є: надання студентам ґрунтовних знань в 

галузі інклюзивної освіти та соціальної педагогіки, а саме у сфері діагностико-

аналітичної і консультативної діяльності сформувати у студентів здатність 

використовувати професійно-профільовані знання; здатність до проектування і 

впровадження психолого-педагогічних технологій; уміння консультувати осіб з 

ООП, батьків (законних представників) дітей з ООП з питань організації і 

реалізації індивідуальних освітніх і абілітаційних/реабілітаційних психолого-

педагогічних програм, оптимізації соціально-середовищних умов 

життєдіяльності; уміння консультувати педагогів освітніх організацій, які 

здійснюють інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Перелік компетентностей, якими повинні оволодіти студенти в процесі 

вивчення курсу «Інклюзивна та соціальна педагогіка»: 

Інтегральна компетентність: Здатність самостійно і комплексно 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі 

розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку із 

застосовуванням теорії і методики дошкільної освіти в типових і невизначених 

умовах системи дошкільної освіти 

Загальні компетентності:  
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КЗ-1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, 

креативного) мислення.  

КЗ-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 

КЗ-3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми. 

КЗ-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ-5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків 

своїх дій 

КЗ-6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

КЗ-7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики. 

КЗ-8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і 

правових норм. 

КЗ-9. Здатність до вільного спілкування і співпраці державною та рідною 

мовами (усно і письмово). 

КЗ-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

КЗ-11. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників 

освітнього процесу. 

КЗ-12. Здатність до управління якістю роботи, що виконується. 

КЗ-13. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати 

спільних цілей 

КЗ-14. Здатність до проектної організації діяльності 

Спеціальні (фахові компетентності):  

КС-1. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових 

якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, 

свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-2. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, 

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-3. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм 

мислення та свідомості у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-4. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних 

уявлень про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення 

предметів; розвитку самосвідомості (Я дитини і його місце в довкіллі). 

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як 

засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

КС-6. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної і 

української (державної) мов.  

КС-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно 

визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

КС-8. Здатність до національно-патріотичного виховання  дітей раннього і 

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до 

державних символів України). 

КС-9. Здатність до виховання у дітей інтересу і поваги до національних 

традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів. 
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КС-10.. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 

безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі і довкіллі. 

КС-11. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 

екологічно доцільної поведінки і діяльності у природі. 

КС-12. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

естетичного ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання 

творів мистецтва. 

КС-13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності 

(слово, звуки, фарби тощо). 

КС-14. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку досвіду 

самостійної творчої діяльності у різних видах мистецтва (образотворче, 

музичне, театральне). 

КС-15. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, 

корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової 

активності. 

КС-16. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-

мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) 

діяльністю дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-17. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 

здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) 

особистості. 

КС-18. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх 

можливостей (інклюзивна освіта: 

 здатність збагачувати досвід інклюзивної освіти в Україні та інших 

державах світу; 

 здатність розуміти значення комплексного підходу у наданні корекційних 

освітніх послуг в інклюзивному середовищі;  

 здатність розуміти основні положення інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

 володіти базовими уявленнями про категорії осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, які є суб’єктами інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти принципи державної політики у сфері інклюзивної 

освіти, шляхи вирішення актуальних проблем інклюзивної освіти; 

 здатність володіти дослідницькими навичками з вивчення актуальних 

проблем розвитку інклюзивної освіти в сучасному світи; 

 здатність володіти сучасними уявленнями про принципи організації, 

навчально-методичне забезпечення та механізми практичної роботи з 
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особами, які мають порушення психофізичного розвитку в дошкільних 

навчальних закладах з інклюзивною формою навчання;  

 здатність використовувати професійно-профільовані знання у здійснені 

інформаційної роботи серед населення з питань колекційної та 

інклюзивної освіти.) 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-

термінологічні визначення та основні принципи : Інклюзивна освіта як 

модель соціального устрою Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. 

Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного 

розвитку», «особливі потреби» та ін. Інклюзія - стратегія міжнародного та 

українського законодавства: Міжнародна політика і законодавча база 

інклюзивної освіти. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО . 

Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як провідники змін 

Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі: Особливості 

впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості 

спеціальної освіти. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й 

горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.) 

Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - основа 

роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами: Роль сім'ї в 

процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

соціокультурне середовище. Батьки як члени навчальних команд. Роль батьків в 

оцінюванні розвитку своєї дитини. Волонтерство та адвокатство батьків. 

Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання : 

Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання індивідуального 

навчального плану. Курикулум навчального та корекційно-розвивального 

процесів. Модифікація й адаптація курикулуму 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 

5 кредитів ECTS. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою Історичне 

підґрунтя інклюзивної освіти 

Тема 2. Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення 

психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін. 

Кредит 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства 

Тема 1. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти. 

Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО  

Тема 2. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін 
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Кредит 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  

Тема 1. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, 

ресурсні можливості спеціальної освіти 

Тема 2. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й 

горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.) 

Кредит 4 Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами 

Тема 1 Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми 

потребами в соціокультурне середовище 

Тема 2 Батьки як члени навчальних команд. Роль батьків в оцінюванні 

розвитку своєї дитини. Волонтерство та адвокатство батьків. 

Кредит 5. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання 

Тема 1 Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання 

індивідуального навчального плану 

Тема 2 Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. 

Модифікація й адаптація курикулуму 

 

 

3. Рекомендована література 
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Конспект лекцій з дисципліни 

 

Лекція 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 

1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. Історичне підґрунтя 

інклюзивної освіти 

2. Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення 

психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін. 

 

 

В еволюції стосунків суспільства і держави до осіб і відхиленнями В 

розвитку виділяється п'ять періодів, які охоплюють часовий проміжок у дві з 

половиною тисячі років шлях від ненависті й агресії до прийняття, партнерства 

та інтеграції осіб з обмеженими психофізичними можливостями (13). 

 

Таблиця 1.1 

Еволюція ставлення суспільства та держави до осіб з психофізичними 

порушеннями й становлення системи спеціальної освіти 
Період еволюції Етапи становлення системи 

спеціальної освіти 

Хроноло

гічні межі 

Від агресії та зневаги до усвідомлення 

необхідності піклуватися про дітей з 

особливостями розвитку 

Формування передумов 

виникнення національної системи 

спеціальної освіти 

966-

1715 рр. 

Від усвідомлення необхідності 

піклуватися про осіб з відхиленнями в 

розвитку до усвідомлення необхідності 

навчати частину 3 них 

Формування передумов 

виникнення національної системи 

спеціальної освіти 

1715-

1806 рр. 

Від усвідомлення можливостей до 

усвідомлення доцільності навчання трьох 

категорій дітей: з порушенням слуху, зору 

та розумово відсталих 

Розгортання мережі 

спеціальних навчальних закладів 

та оформлення паралельних 

систем спеціальної освіти 

1806-

1927 рр. 

Період еволюції Етапи становлення системи 

спеціальної освіти 

Хроноло

гічні межі 

Від усвідомлення необхідності 

навчати певну частину дітей з 

порушеннями до розуміння необхідності 

навчати всіх дітей з відхиленнями в 

розвитку 

Удосконалення вертикальної 

та горизонтальної структур 

системи спеціальної освіти, її 

диференціація 

1927-

1991 рр. 

Від сегрегативного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами до 

інклюзивного навчання 

Розвиток національної 

системи спеціальної освіти з 

провідною тенденцією інклюзії 

1991р.- 

донині 

Перший період (996-1715 рр.) - від агресії та зневаги до усвідомлення 

необхідності піклуватися про людей з відхиленнями в розвитку. Умовною 

межею цього періоду в Західній Європі є відкриття в Німеччині першого 
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притулку для сліпих (1198 р). У Російській імперії створюються перші 

монастирські притулки (1706-1715 рр.). 

Другий період (1715-1806 рр.) - від усвідомлення необхідності 

піклуватися про осіб з відхиленнями в розвитку до усвідомлення навчати 

частину з них. Умовна межа - відкриття у Франції спеціальних шкіл для 

глухонімих і сліпих (1770-1784 рр.). У Російській державі - відкриття перших 

спеціальних шкіл для глухих та сліпих (1806-1807 рр.). 

Третій період (1806-1927 рр.) - від усвідомлення можливостей до 

усвідомлення доцільності навчати три категорії дітей: з порушеннями слуху, 

зору та розумово відсталих. Умовний кордон - остання чверть XIX століття. 

Ухвалення у західноєвропейських державах законів про загальну початкову 

освіту і на цій основі - законів про навчання глухих, сліпих і розумово 

відсталих дітей. У Радянському Союзі - створення спеціальних шкіл для 

глухих, сліпих і розумово відсталих дітей у зв'язку з прийняттям Закону про 

Всеобуч (1927-1935 рр.). 

Саме в цей період у школах Західної Європи на тлі розгортання мережі 

спеціальних закладів робляться спроби спільного навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку зі своїми здоровими однолітками. Як 

зазначає у своєму дослідженні П Кулик, в Австрії у 1846 р. було ухвалено 

закон, який передбачив створення можливостей для навчання сліпих дітей 

разом зі зрячими. Подібні законодавчі акти були в Англії, Шотландії та інших 

європейських країнах [175]. Не вдаючись до детального висвітлення 

історичного аспекту цієї проблеми зауважимо, що в Радянському Союзі спроби 

спільного навчання відбувалися постійно й досить широко обговорювалися на 

різних педагогічних зібраннях. Зокрема, у 1924 р. на ІІ-му Всеросійському з'їзді 

з питань соціально-правової охорони неповнолітніх було ухвалено резолюцію, 

де зазначалося зокрема: «...сліпі мають право вступати до звичайних 

навчальних закладів для зрячих... в кожному окремому випадку з дозволу 

керуючого органу, коли є підстави сподіватися, що вони виконуватимуть 

основні вимоги, які ставляться до їхніх зрячих товаришів» [15,с.69]. 

Підтвердженням доцільності цієї ухвали слугував той факт, що саме в цей 

період відомий український вчений О. Щербина успішно провів 

експериментальне дослідження з навчання сліпої дівчинки Р. Золотницької в 

умовах масової школи і став активно пропагувати ідеї «...необхідності 

наполегливої боротьби проти відокремлення сліпих від зрячих» [15, с.26]. 

Варто зазначити, що, незважаючи на переважання в цей історичний період 

сегрегаційних установок щодо навчання дітей з обмеженнями і розгортання 

системи спеціальних закладів, спроби спільного навчання дітей з порушеннями 

та їхніх здорових однолітків не припинялися. 

Четвертий період (1927-1991 рр.) - від усвідомлення необхідності 

навчання певної частини дітей з порушеннями до розуміння необхідності 
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навчати всіх дітей з відхиленнями в розвитку. В Західній Європі цей період від 

початку XX століття до кінця 70-х років характеризується розвитком 

законодавчої бази спеціальної освіти та структурним удосконаленням 

національних систем. У Радянському Союзі - диференціація й удосконалення 

системи спеціальної освіти, перехід до 8 типів спеціальних закладів (1950-1990 

рр.). 

Саме у цей період з 70-років XX століття у світовій освітній політиці на тлі 

економічного зростання розвитку суспільних демократичних стосунків у 

передових державах світу чітко визначилися антидискримінаційні настрої за 

будь-якою ознакою: національною, етнічною, релігійною, рівнем 

психофізичного розвитку. На зміну старої парадигми суспільно-державного 

усвідомлення «повноцінна більшість» - «неповноцінна меншість» приходить 

нова - «єдина спільнота, яка включає і людей з певними проблемами». Світова 

спільнота фіксує законодавчо неприпустимість так званого соціального 

маркування. Національні антидискримінаційні законодавчі акти 

затверджуються з урахуванням основних положень Декларацій ООН. 

Формується нова культурно- історична норма - повага до відмінностей між 

людьми. 

П'ятий період (1991 р. - й донині) - від сегрегативного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами до інклюзивної освіти. В Західній Європі з 

кінця 70-х років значно скорочується кількість спеціальних шкіл, збільшується 

кількість спеціальних класів у загальноосвітніх школах, учнів з особливими 

освітніми потребами починають навчати у загальноосвітніх школах в 

інклюзивному середовищі. Цей період у країнах пострадянського простору 

розпочався у 90-х роках і збігається з розпадом СРСР та кардинальною 

перебудовою державного устрою. 

 

Соціальна та медична моделі порушень 

Ставлення до осіб з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема до 

неповносправних дітей, співвідноситься з теоретичними суспільно-соціальними 

моделями, що формувалися у процесі розвитку суспільства і були зумовлені 

панівними ідеологічними установками, громадською думкою, системою 

соціально-політичного устрою. 

Медична модель, як світоглядна, що формувала суспільну думку стосовно 

осіб з обмеженнями і панувала до початку 60-х років XX ст. Передбачала: 

людина з особливостями розвитку є насамперед хворою людиною і, 

спеціальних, потребує певного лікування, піклування, перебування у 

спеціальних умовах, найчастіше сегрегативних. За цією моделлю особи з 

порушеннями розвитку розглядалися як об'єкти неповноцінності, які 

потребували благочинності та опіки. Саме в цей період особам з порушеннями 
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розвитку пропонувалося перебувати винятково в сегрегативних умовах: 

лікуватися, навчатися, здобувати професію і навіть, у подальшому, проживати. 

Показовою характеристикою цього періоду може слугувати позиція 

Л.Виготського, яким вже у 1924 р. зазначив: «Величезна помилка і споглядання 

на дитячу ненормальність лише як на хворобу. Це призвело нашу теорію й 

практику до небезпечних помилок. Ми ретельно вивчаємо краплини дефекту, ті 

золотники хвороби, які  зустрічаються у ненормальних дітей... і не помічаємо 

тих пудів здоров'я, закладених у дитячому організмі, на який би дефект він не 

страждав» [5, с.106]. 

У період після 2-ої Світової війни змінювалися ідеологічні установки у 

суспільстві в цілому, зокрема, припинилося панування расистсько-нацистської 

ідеології у більшості європейських країн. Дещо пізніше Організацією 

Об'єднаних Націй були ухвалені декларації «Про права розумово відсталих» 

(1971) та «Про права інвалідів» (1975). Ці законодавчі нормативно-правові 

документи юридично спростовували існування упродовж тисячоліть умовного 

поділу людства на «повноцінну» більшість і «неповноцінну» меншість, сприяли 

деінституалізації та інтегрування у суспільство осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

У 70-х роках XX ст., як альтернатива медичній моделі, виникла теорія 

«соціальної співвіднесеності» (соціальна модель). На думку багатьох 

європейських учених Джонсона, Мілза, Мюллера,  ця теорія співзвучна 

вченням Л. Внготського, яке сприяло усвідомленню природи компенсаторних 

можливостей людини, її соціальної спрямованості й слугувало підґрунтям для 

визначення теорії соціальної співвіднесеності. Ще в 30-х роках вчений зазначав, 

що загальні уявлення про «дитячу дефективність» у науковій літературі й на 

практиці перш за все пов'язуються з біологічними причинами, а соціальні 

моменти вважаються другорядними, хоча саме вони є першочерговими, 

головними [5,с. 101]. 

Виділяючи соціальний аспект компенсаторної здатності, Л. Виготський 

зауважував, що «...фізичний дефект викликає нібито соціальний вивих, 

абсолютно аналогічний тілесному вивиху, коли ушкоджений орган - рука чи 

нога - виходить із суглоба, коли грубо розриваються звичні зв'язки і 

функціонування органу супроводжується болем і запальними процесами. 

«Якщо психологічно тілесна вада означає соціальний вивих, то педагогічно 

виховати таку дитину - означає направити її в життя, як вправляють 

вивихнутий чи хворий орган» [5,с.100-101]. 

Соціальна модель окреслила злам у суспільній свідомості стосовно дітей з 

особливостями психофізичного розвитку і розпочався процес їхнього 

інтегрування в середовище однолітків. 

Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного 

розвитку», «особливі потреби» та ІІІ. 
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Починаючи з 90-х років XX ст. провідною моделлю сучасних суспільно-

соціальних стосунків стосовно осіб з обмеженими можливостями, зокрема, 

неповносправних дітей, визначено інклюзію, яка грунтується на визнанні та 

повазі індивідуальних людських відмінностей і передбачає збереження 

відносної автономії кожної суспільно-соціальної групи, а уявлення та стиль 

поведінки, притаманний традиційно домінуючій групі, мають модифікуватися 

на основі плюралізму звичаїв та думок. Основоположним в інклюзивних 

підходах є те, що не особистість має прилаштовуватися до суспільних, 

соціальних, економічних стосунків, а навпаки - суспільство має створити умови 

для задоволення особливих потреб кожної особистості. Водночас особливості 

не повинні сприйматися «як явище виняткове, приречене», наявність того чи 

іншого порушення не зумовлює маргінальність життєвого шляху людини. В 

центрі уваги цієї моделі суспільної поведінки є: 

 автономність; 

 участь у суспільній діяльності; створення системи соціальних 

зв'язків;  

 прийняття суспільством усіх без обмежень, кожної особистості. 

Суспільно-соціальна концепція інклюзії стала основоположною в сучасній 

моделі здобуття освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку - 

інклюзивній освіті. 

Саме інклюзивна освіта, на думку одного з провідних нідерландських 

дослідників К.Рейсвейка, сприятиме:  

 розвитку здібностей дитини; 

 визнанню того, що нормальний розвиток не є загальноприйнятою 

«нормою»;  

 задоволенню особливих потреб;  

 створенню системи підтримки; функціональному підходу до 

лікування та навчання; 

  участі батьків у лікуванні та навчанні їхніх дітей. 

Термін «інклюзія» відмінний від терміна «інтеграція» за своїм 

концептуальним підходом. Зокрема в документі «Міжнародні консультації з 

питань навчання дітей з особливими освітніми потребами» вказується на те, що 

інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний 

освітній простір. Інклюзія - це політика та процес, який дає змогу всім дітям 

брати участь у всіх програмах. Відмінність у підходах полягає у визнанні того 

факту, що ми змінюємо суспільство, аби воно враховувало й пристосовувалось 

до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. Поняття «інтеграції», «інклюзії» 

розглядаються як антонімічне щодо «сегрегації» і позначають відповідний 

поступ у розвитку системи одержання освіти особами з порушеннями. 
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«Аномальні особи», «дефективні», «інваліди», «діти з вадами» - ці терміни 

в нашій країні донедавна були законодавчо закріпленими і загальновживаними. 

Понятійна основа цих термінологічних визначень - фіксація порушень, вад, 

відносної аномальності. Втім, ще у 1927 році Л. Виготський, обґрунтовуючи 

теорію надкомпенсації, передбачав: «...доведеться відмовитися і від поняття, і 

від терміна «дефективні діти» [5, с. 67]. 

Щодо терміна «інвалід», міжнародне визначення якого вперше подано в 

Декларації ООН «Про права інвалідів» у 1975 р., то це - «особа, яка не може 

самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального 

особистого і/або соціального життя через вроджене або набуте порушення 

фізичних чи розумових здібностей». 

Сучасні міжнародні тенденції в галузі міжнародних правових норм, 

соціальної політики, освіти засвідчують найбільш прийнятне використання 

терміна «особа з обмеженими можливостями», оскільки основна увага 

концентрується на «особі», а «обмежені можливості» - другорядна 

характеристика. 

Складність і суперечливість визначення поняття інвалідності, які 

виявляються при аналізі як міжнародних нормативно-правових документів, так 

і українських нормативних документів, дає змогу співвідносити й 

використовувати цей термін, орієнтуючись, перш за все, на показники та 

результати суто медичного обстеження. 

У країнах Західної Європи та Америки досить вживаним вважався термін 

«фізично або розумово неповноцінні особи», «особи з порушеннями розвитку», 

або просто «особи з порушеннями». Термін «особи з порушеннями розвитку», 

який зустрічається переважно у державних офіційних документах, найчастіше 

фінансового підпорядкування. 

У міжнародних правових документах, державних законодавчо-

нормативних актах соціального спрямування у багатьох країнах 

загальновживаний термін «діти з особливими потребами». Це термінологічне 

означення передбачає зміщення наголосів з недоліків і порушень у дітей, 

відхилень від норми до фіксації їхніх особливих потреб. І як зауважує 

А.Гордєєва: «Говорячи про особливості, ми відштовхуємося від людини 

взагалі, а не від норми, від людини з певними особливостями, притаманними 

лише їй. Особливість передбачає відмінність, несхожість, можливо, 

неповторність, індивідуальність, унікальність». Відповідно, дітьми з 

особливими потребами досліджувач вважає дітей-інвалідів, дітей з незначними 

порушеннями здоров'я, соціальними проблемами, обдарованих дітей (рис. 1.1). 

Широке вживання терміна «діти з особливими потребами» зініціювала 

Саламанкська декларація, опублікована у 1994 р.. Тут подано його основне 

визначення «особливі потреби». Воно стосується всіх дітей і молодих людей, 

чиї потреби залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або 
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труднощів, пов'язаних з навчанням. Чимало дітей мають труднощі в навчанні, 

відтак - спеціальні освітні потреби на певних етапах свого навчання в школі». 

 

На думку відомих європейських учених (Лефранко, Леповськи, Рейзвак та 

ін.), дитяча популяція, незважаючи на своє розмаїття, здебільшого має 

нормальні або так звані середні показники розвитку, зокрема, й навчальні 

здібності. 

Однак, певна кількість дітей мас відмінні від середніх показники, а, 

відповідно, і педагогічної, соціальної, медичної точки ці діти характеризуються 

як такі, що мають особливі потреби. Звернемось до визначення, яке дає знаний 

французький учений Лефранко: «Особливі потреби - це термін, який 

використовується стосовно осіб, чия соціальна, фізична або емоційна 

особливість потребує спеціальної уваги та послуг, яким надається можливість 

розвинути свій потенціал». До їх числа входять діти, котрі мають як виняткові 

здібності чи талант, так і діти з фізичними, психічними, соціальними 

відмінностями. 

Найбільш поширене й прийнятне стандартне визначення «особливих 

освітніх потреб», зокрема в країнах Європейської спільноти, подано в 

Міжнародній класифікації стандартів освіти: «Особливі освітні потреби мають 

особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів. Додатковими ресурсами 

можуть бути: персонал (для надання допомоги у процесі навчання); матеріали 

(різноманітні засоби навчання, в тому числі допоміжні та корекційні); фінансові 

(бюджетні асигнування для одержання додаткових спеціальних послуг)». 

В Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з 

особливими освітніми потребами. В основних законах України про освіту 

зустрічаються такі терміни, як «діти, які потребують корекції фізичного та/або 

розумового розвитку» та «особи, які мають вади у фізичному чи розумовому 

розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах», «молодь з 

інвалідністю», «діти з тяжкими порушеннями розвитку», «діти з обмеженими 

можливостями здоров'я» тощо. Усі ці терміни співвідносяться з медичною 

суспільно-соціальною моделлю. 

Проте нині значну роль в утвердженні соціальної моделі ставлення до осіб 

з порушеннями в українському суспільстві відіграють неурядові організації, 

насамперед організації батьків дітей з особливими освітніми потребами. 

Завдяки їхній діяльності поширюються терміни, які зміщують акцент з 

вад/відхилень розвитку (діти-інваліди, неповносправні, діти з вадами розвитку 

тощо) на терміни більш позитивні - діти з особливими освітніми потребами, 

діти з особливостями психофізичного розвитку тощо. Саме ця термінологія на 

сьогодні є найбільш вживана.   

При визначенні терміна «інклюзивна освіта» було проаналізовано 

визначення, які містяться в головних міжнародних документах: Стандартних 
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правилах урівняння можливостей інвалідів ООН, Декларації прав дитини ООН, 

Саламанкській декларації та програмі дій з навчання осіб з особливими 

потребами, Міжнародних консультаціях із питань раннього навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта (інклюзія (англ.) - залучення), передбачає створення 

освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної 

дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне 

навчання - гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем 

проживання. Навчання (у разі потреби) відбувається за індивідуальним 

навчальним планом, забезпечується медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом. 

Інклюзивна освіта базується на принципі забезпечення основного права 

дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання. Інклюзивну освіту, як 

систему освітніх послуг, має забезпечувати інклюзивна школа - заклад освіти, 

що адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми 

навчання, використовує наявні в громаді ресурси, залучає батьків, фахівців для 

надання спеціальних послуг відповідно до потреб кожної дитини, забезпечує 

сприятливий клімат в освітньому середовищі. 

Основні принципи інклюзивного навчання: 

 всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється 

можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між 

ними; 

 школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх 

учнів, узгоджуючи різні види й темпи навчання; 

  забезпечення якісної освіти для всіх завдяки відповідному 

навчально-методичному забезпеченню, застосуванню організаційних заходів, 

розробці стратегії викладання, використанню ресурсів і партнерських зв'язків зі 

своїми громадами;  

 діти з особливими освітніми потребами мають отримувати  

додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності 

процесу навчання. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 

ідей - всі діти - цінні й активні члени суспільства. Навчання в інклюзивних 

освітніх закладах корисне як для дітей з особливими освітніми потребами, так і 

для інших дітей, членів родин та суспільства в цілому. Взаємодія зі здоровими 

дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному 

розвиткові дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим 

рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими 

освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого 
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використання нових знань і вмінь. Взаємодія між учнями з особливими 

освітніми потребами та іншими дітьми в інклюзивних класах сприяє 

налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти 

вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, 

вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги. 

Інклюзивні підходи також корисні для сім'ї. В цьому випадку родини дітей 

з особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку інших 

батьків, вони краще розуміють, у чому розвиток їхніх дітей типовий, а в чому 

атиповий, а також беруть активнішу участь у процесі навчання і виховання. 

Вчителі інклюзивних класів глибше розуміють індивідуальні відмінності й 

особливості дітей, а також ефективніше співпрацюють з батьками та іншими 

фахівцями (спеціалістами з лікувальної фізкультури, реабілітологами, 

логопедами, соціальними працівниками та ін.) Інклюзивна система освіти 

також корисна із суспільної точки зору, оскільки завдяки спільному навчанню 

діти змалку вчаться розуміти і толерантно ставитися до людських відмінностей. 

 

 

 

 

 

 

Лекція 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства 

1. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти. 

Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО  

2. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін 

 

Організація Об'єднаних Націй (ООН) понад півстоліття є визнаним 

міжнародним законотворцем. Засадничі законодавчі акти Організації 

Об'єднаних Націй визначили, що питання інвалідності стосуються сфери прав 

людини, а не лише реабілітації та соціального забезпечення. 

Найбільш фундаментальне втілення прав людини на міжнародному рівні - 

Загальна Декларація ООН про Права людини, ухвалена у 1948 р. Хоча вона і не 

мала прямого відношення до осіб з обмеженими можливостями здоров'я, проте 

проголосила рівність прав «всіх людей без винятку». 

Значним та дієвим кроком у визначенні прав осіб з обмеженою 

життєдіяльністю було прийняття 20 грудня 1971 року Генеральною Асамблеєю 

ООН Декларації про права розумово відсталих осіб. Згідно з цією Декларацією 

розумово відсталі мають ті ж самі права, що й усі інші члени суспільства. Вони 

мають право на медичне обслуговування, матеріальну забезпеченість, освіту та 

професійну підготовку відповідно до можливостей, на проживання у колі сім'ї 

чи перебування у спеціальних закладах, де умови оптимально наближені до 

звичайних умов проживання, що стверджує їхнє право на повну інтеграцію у 
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суспільство. Декларація про права розумово відсталих осіб стала першим 

нормативно-правовим документом щодо визнання людей з неповносправністю 

суспільно повноцінною в соціальному сенсі меншиною, яка потребує правового 

захисту та підтримки, оскільки саме розумово відсталі найчастіше сприймалися 

як неповноцінна меншість серед людської спільноти. 

9 грудня 1975р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про 

права інвалідів. У ній зазначено, що: «Інваліди, незважаючи на причину, 

характер і складність їхніх каліцтв або порушень, мають ті ж основні права, що 

й їхні співгромадяни того ж віку». У цьому нормативно-правовому документі 

заявлено, що інваліди мають отримувати необхідну підтримку, яка б дала змогу 

максимально виявити свої можливості й здібності та прискорила процес Їхньої 

інтеграції у суспільство. 

У цих міжнародних документах було вперше визнано, що інвалідність є не 

медичною, а соціальною проблемою, проблемою прав людини. 

Надалі міжнародне співтовариство визначило основні принципи щодо 

формування політики стосовно осіб з обмеженими можливостями здоров'я. 

Питання міжнародного регулювання прав дітей-інвалідів окреслено в 

ухваленій у 1989 році Конвенції ООН про права дитини. У 1991 р. Україна 

приєдналася до країн, що ратифікували цю Конвенцію. Вона ґрунтується на 

визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті загальнолюдських цінностей та 

гармонійному розвитку особистості, недискримінації дитини-інваліда за будь-

якими ознаками. Вперше в історії міжнародного правового законодавства 

визначено пріоритети інтересів дитини у суспільстві, наголошується на 

необхідності особливої турботи про дітей- інвалідів. 

Шляхи реалізації права рівних можливостей на здобуття освіти 

неповносправними особами та визнання інтегрованого навчального 

середовища, тобто звичайних масових шкіл, як пріоритетного, окреслено в 

«Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів», 

затверджених 20 грудин 199.1 року на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» 

слугували правовою основою для розробки подальших шляхів удосконалення 

системи здобуття освіти нсповносправними. У цьому документі було визначено 

умови, за яких має здійснюватися навчання в інтегрованому середовищі. Це, 

перш за все: 

- навчання у звичайних школах передбачає забезпечення послуг 
перекладачів та інших відповідних допоміжних послуг. Потрібно гарантувати 
відповідний доступ та допоміжні послуги, необхідні для задоволення потреб 
осіб з різними формами інвалідності; -  

- відповідальність за освіту інвалідів в інтегрованих структурах має 
бути покладена на органи загальної освіти;  

- до процесу навчання на всіх рівнях необхідно залучати батьківські 
громади та організації інвалідів.  

«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» 

визначають спільне навчання пріоритетною формою в здобутті освіти 

неповносправними. Втім, воно не є альтернативою спеціальній освіті на певних 

етапах освітнього реформування. 
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Інноваційна освітня концепція щодо навчання дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я була представлена на Всесвітній конференції з освіти 

осіб з особливими потребами: доступ та якість, проведена за підтримки 

ЮНЕСКО в Іспанії, в Саламанці 7-10 червня 1994 року. Концептуальні засади 

щодо здобуття освіти неповносправними викладено в Саламанкській декларації 

та Рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами. Вони мали слугувати 

основою освітньої політики та практичної діяльності 92-х держав-учасниць 

конференції. 

Ф.Майор, головуючий конференції, у Передмові Са-ламанкської декларації 

заявив: «Ці документи базуються на принципі залучення шляхом визнання 

необхідності діяти в напрямі створення «Школи для всіх», - закладів, що 

об'єднують всіх, враховують відмінності, сприяють процесу навчання і 

відповідають індивідуальним потребам... Ця політика повинна бути складовою 

педагогічної стратегії і, безсумнівно, нової соціальної й економічної політики. 

Для цього необхідно провести кардинальну реформу загальноосвітніх 

навчальних закладів» [1, с.112]. 

У Саламанкській декларації вказується, що кожна дитина маг унікальні 

особливості, інтереси, здібності та навчальні потреби, відповідно варто 

розбудовувати системи освіти й розробляти навчальні програми таким чином, 

аби брати до уваги широке розмаїття цих особливостей і потреб. Особи, що 

мають особливі потреби, зазначається в Декларації, повинні мати доступ до 

навчання у звичайних школах, які мають створити їм умови, використовуючи 

педагогічні методи, зорієнтовані в першу чергу на дітей, аби задовольнити ці 

потреби. Наголошується на тому, що звичайні школи з такою інклюзивною 

орієнтацією - найефективніший засіб боротьби з дискримінаційними 

настроями, створення доброзичливої атмосфери у громадах, побудови 

інклюзивного суспільства та забезпечення навчанням усіх. 

У зверненні до всіх урядів зазначається, що пріоритетним з точки зору 

політики та бюджетних асигнувань має бути реформування системи освіти, що 

дало б змогу охопити навчанням всіх дітей, незважаючи на індивідуальні 

відмінності та труднощі; законодавчо визнати принцип інклюзивної освіти, 

який полягає в тому, що всі діти перебувають у звичайних школах, за винятком 

тих випадків, коли не можна вчинити інакше; всіляко заохочувати обмін 

досвідом з країнами, що мають інклюзивну систему навчання; сприяти участі 

батьків, громад, громадських організацій осіб з неповносправністю в процесах 

планування та прийняття рішень, щодо задоволення спеціальних освітніх 

потреб; всіляко сприяти розробці стратегій діагностування та визначення 

особливих потреб у дітей, а також розробляти науково-методичні аспекти 

інклюзивного навчання; значну увагу варто приділити підготовці педагогів до 

роботи в системі інклюзивної освіти. 

Керівним, основоположним принципом прийнятих «Рамок дій» стало 

твердження, що «школи повинні приймати всіх дітей, попри їхні фізичні, 

інтелектуальні, соціальні, емоційні, мовні та інші особливості. До них належать 

діти з розумовими та фізичними вадами, безпритульні й працюючі діти...» Саме 

школи, як зазначається у цьому документі, мають стати взірцем для суспільства 

щодо орієнтації на задоволення потреб людей, соціуму, в якому з повагою 

ставляться до їхніх відмінностей. 
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У вступі «Рамок дій» вказується, що певна кількість дітей, перебуваючи у 

школі, стикається зі значними труднощами в навчанні, маючи особливі освітні 

потреби. «Термін «особливі освітні потреби» стосується всіх дітей і молодих 

людей, потреби яких залежать від різних видів фізичної або розумової 

недостатності, чи труднощів, пов'язаних з навчанням». Відповідно навчання, як 

визначено в Сламанкській декларації, варто адаптувати до потреб дітей, а не 

«підганяти дітей під незмінні та сталі навчальні умови». Школи повинні 

знаходити шляхи для успішного навчання всіх дітей, в т.ч. і з серйозними 

фізичними чи розумовими вадами, для цього мають бути розроблені 

педагогічні заходи, зорієнтовані на потреби учнів. 

Саме на цих основних визначеннях базується концепція інклюзивної 

школи, «школи для всіх». Декларація засвідчила, що упродовж тривалого часу 

проблеми людей з розумовими та фізичними вадами ускладнювалися 

обмеженими можливостями суспільства, яке концентрувало основну увагу на 

недоліках, а не на потенційних можливостях цих осіб. 

Інклюзивні школи, як зазначається у документі, мають не лише 

забезпечити високоякісною освітою всіх дітей, а й сприяти усуненню 

дискримінаційних установок і настроїв, створювати сприятливу атмосферу у 

громадах для розвитку інклюзивного суспільства, змінюючи перспективи 

соціального облаштування. 

«Рамки дій щодо освіти осіб з особливими потребами» окреслили 

інноваційні підходи до здобуття освіти неповносправними, які прийняті 

світовою спільнотою. 

Зважаючи на те, що в європейських країнах здобуття освіти 

неповносправними відрізняється, зокрема, з урахуванням розвитку та 

розгалуження системи спеціальних навчальних закладів, у «Рамках дій» 

означено, що країни з добре відлагодженою системою спеціальної освіти 

осередки інклюзивного навчання можна зорганізувати на базі цих закладів, 

оскільки персонал таких навчальних закладів має необхідний досвід у 

виявленні таких дітей та у роботі з ними. У зазначених навчальних закладах 

можуть зорганізувати центри професійної підготовки та координуючі центри 

для фахівців, що працюють у звичайних школах. Персонал спеціальних шкіл 

може надавати допомогу у розробці та складанні навчальних планів, 

використанні методики з урахуванням особливих навчальних потреб школярів. 

Наразі у спеціальних школах можуть навчатися ті учні з різними вадами 

психофізичного розвитку, які не можуть здобувати освіту у звичайній школі. 

Країни, де незначна кількість спеціальних шкіл або вони взагалі відсутні, 

мають розвивати інклюзивні школи та систему надання спеціальних послуг, 

зокрема, через організацію координаційних центрів. 

Аналітичні дані, подані країнами, що розвиваються, засвідчують, що, в 

основному, спеціальні послуги одержують діти з обмеженими можливостями, 

які проживають у міських зонах, діти в сільських районах спеціальними 

послугами не забезпечені взагалі. І тому планування в галузі освіти, яке 

здійснює уряд, має концентруватися на освіті всіх осіб у всіх регіонах будь-якої 

країни за будь-яких економічних умов, як у школах державного сектора, так і у 

приватних. 
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Певна увага в означеному документі приділяється участі в освітніх 

програмах дівчат і жінок з фізичними та розумовими вадами, оскільки 

порушення у осіб жіночої статі сприяють виникненню у них додаткових 

труднощів. 

Насамкінець підкреслюється: нові підходи щодо освіти осіб з особливими 

освітніми потребами, викладені в «Рамках дій», є загальним спрямуванням для 

планування дій у галузі освіти для неповносправних, відповідно вони 

потребують певної адаптації, аби відповідати місцевим потребам та 

обставинам. З метою підвищення ефективності їх варто доповнювати 

національним, регіональними та місцевими планами дій, в основу яких має 

бути покладено прагнення суспільства забезпечити освіту для всіх. 

Освітні закони України. Сучасна освітня нормативно-правова база 

Україна, яка до 1991 року була в складі СРСР, декларативно визнала 

основні міжнародно-правові документи стосовно осіб з обмеженою 

життєдіяльністю, проте державна політика у цей період мала переважно 

компенсаційний характер, заходи цієї політики концентрувалися на незначній 

фінансовій допомозі та наданні певних послуг. Завдання пристосування 

життєвого середовища до особливостей та потреб осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я як умови їхнього успішного інтегрування у суспільство 

навіть не формулювалося. 

Здобуття незалежності держави ознаменувалося прийняттям Основного 

Закону - Конституції України, де стверджується рівність прав усіх людей, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця походження, від мовних та інших ознак. У Конституції визначено та 

стверджено основні права людини, серед яких - право на освіту (ст.53), право 

на соціальний захист (ст.46) та ін. В Україні інтеграційні процеси в освітній 

системі розпочалися з 90-х років у зв'язку з розпадом СРСР і кардинальною 

перебудовою державного устрою, зумовлені прийняттям національних 

антидискримінаційних законодавчих актів, ухвалених з урахуванням основних 

положень Декларацій ООН, Законодавчого визнання набуло право на здобуття 

освіти громадянами України без будь-яких обмежень у прийнятому (1993 р.) 

Законі «Про освіту». Гуманізм і демократія як підґрунтя освіти, доступність та 

безоплатність освітніх послуг, право всіх громадян на безкоштовну освіту 

незалежно від стану здоров'я, відкритий характер навчальних закладів і т.ін. дає 

підстави розглядати цей законодавчий документ, що регламентує 

функціонування освітньої системи України як прогресивний крок у виконанні 

вимог міжнародних нормативно-правових документів, ратифікованих нашою 

державою. 

Водночас окремі законодавчі акти, хоча й побудовані на демократичних 

засадах, містять певні суперечності. Зокрема, Закон України «Про загальну 

середню освіту» містить доволі контраверсійне твердження про дітей з 

особливими потребами: 

«Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх 

школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних 

закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-

педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством освіти 
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України. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, усупереч висновку 

відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються 

направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-

інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою». 

Починаючи з 2000 року, активізація законотворчої діяльності в Україні, 

стосовно регламентації надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з 

обмеженими можливостями здоров'я, сприяла ухваленню низки законів («Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 2000 р., «Про 

охорону дитинства» 2001 р., «Про соціальні послуги» 2003 р., «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» 2005 р. 

Вперше законодавчо визнано (Закон «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні») психолого-педагогічний супровід як необхідну умову успішного 

інтегрування в соціум дитини з обмеженими можливостями здоров'я, а також 

необхідність соціального, педагогічного й психологічного патронажу за місцем 

проживання. 

 

Необхідність інтегрування дітей з особливими освітніми погребами 

зазначається в офіційних документах на рівні постанов Кабінету Міністрів 

України та державних програм. Зокрема в Доктрині освіти (2001) вказується на 

рівний доступ до якісної освіти інтегруванням у загальноосвітній простір дітей 

з особливими потребами. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, схвалена Постановою Кабміну України № 1545 від 12.10.2000 р., 

серед загальних положень містить фразу, що «замість ізольованого 

інтернатного виховання дітей-інвалідів повинно прийти інтегроване навчання й 

виховання», а в «напрямках реабілітації» передбачає «перебування дитини-

інваліда в дитячому колективі без ізоляції від суспільства (як це відбувається в 

закритих інтернатних установах), в умовах звичайного середовища» та про 

«поступове інтегрування дітей-інвалідів до дитячих дошкільних закладів і 

загально-освітніх шкіл». Тут також задекларовано збереження сімї на противагу 

влаштуванню дитини в інтернат і перевага «інтегрування до учнівського 

колективу» над домашньою формою навчання. 

Суперечливі позиції стосовно впровадження інклюзивної освіти містить 

«Положення про індивідуальне навчання» (наказ МОНУ від 20.12.2002 р. № 

732). 

Нижче наведено цитати з окремих документів, які стосуються організації 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах. 

Зокрема, у Наказі МОН України № 849 від 3 листопада 2004 р. йдеться про 

те, що в рамках свого індивідуального навчального плану діти з особливими 

потребами повинні мати, крім загальноосвітнього, ще й корекційний, 

реабілітаційний, логопедичний компонент тощо: «Для створення оптимальних 

умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, підготовчого, 1- 4-х класів, 

проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку». 

Відповідні пункти містяться й у «Комплексній програмі освіти та фахової 

підготовки інвалідів», затвердженій спільним наказом МОНУ та АПН України 

від 26.11.2002: «Створити в кожному районі міст і смт не менше однієї 

загальноосвітньої школи з необхідними умовами для навчання інвалідів, аби 
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забезпечити ранню соціальну адаптацію дітей-інвалідів, які не мають 

відставання в інтелектуальному розвитку»; відповідальність за це покладено на 

Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство 

економіки, Міністерство фінансів, міські і обласні державні адміністрації, 

громадські організації інвалідів. Передбачено також «розробити нормативи 

чисельності і ввести в спеціальних школах-інтернатах, центрах професійної, 

соціальної, медичної реабілітації інвалідів, навчально-виробничих 

підприємствах і ВНЗ І - IV рівнів акредитації посади вчителів (викладачів) 

валеології, реабілітологів, психологів, профконсультантів, сурдоперекладачів та 

інших спеціалістів у межах виділених асигнувань». У зазначеному документі 

наголошується на кадровому забезпеченні навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Завдяки співпраці психолого-медико-педагогічних консультацій і центрів 

практичної психології та соціальної роботи розширюються можливості 

інтегрування дітей з особливими потребами в суспільство, підвищується 

ефективність ранньої діагностики відхилень у розвитку дітей, а також 

здійснюється цілеспрямована розвивально-корекційна робота безпосередньо в 

навчальному закладі, де навчається дитина. 

Нині ми стоїмо на порозі кардинальних змін освітньої політики стосовно 

дітей з особливими потребами. Активна робота проводиться над 

доопрацюванням основних освітніх законів, зокрема в закон «Про освіту», 

введено поняття інклюзивного навчального закладу, Кабінетом Міністрів 

України затверджено «Порядок організації інклюзивного навчання у загально-

освітніх навчальних закладах про інклюзивне навчання» (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 15.08.2011 №872). 

З 2001 року Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом 

спеціальної педагогіки НАПН України та за підтримки Всеукраїнського фонду 

«Крок за кроком» проводить науково-педагогічний експеримент «Соціальна 

адаптація та інтегрування у суспільство дітей з особливостями психофізичного 

розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах». Понад 20 навчальних закладів з різних областей України задіяно в 

цьому експерименті. Позитивний досвід впровадження інклюзивної освіти нині 

поширюється на інші навчальні заклади України. Впровадженню інклюзивної 

освіти в Україні на основі використання найкращого світового досвіду сприяє 

Національний україно-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими освітніми потребами в Україні», в рамках якого відпрацьовуються 

й удосконалюється нормативно-правова база та інклюзивні технології 

навчання. 

Аналіз законодавчих та нормативно-правових документів засвідчив, що 

політика сучасної України щодо дітей з порушеннями психофізичного розвитку 

як міноритарної групи, що потребує реабілітації та інтеграції, характеризується 

максимальним залученням держави до системного вирішення проблем, однак 

механізми реалізації цього процесу нині активно відпрацьовуються. 
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Лекція 3 Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами 

1 Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми 

потребами в соціокультурне середовище 

2 Батьки як члени навчальних команд. Роль батьків в оцінюванні розвитку 

своєї дитини. Волонтерство та адвокатство батьків. 

 

 

Важлива роль у процесі соціального інтегрування дитини з порушеннями 

психофізичного розвитку відводиться сім'ї, яка в ідеалі виступає одним із 

основних факторів її «входження» в систему суспільних відносин. Особливості 

сім'ї, її активності у процесі розвитку й освіти дитини визначає її 

психофізичний і соціокультурний статус в майбутньому, рівень 

реабілітаційного та соціально-інтеграційного потенціалу, ступінь готовності до 

інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Сучасна 

сім'я дитини з порушеннями психофізичного розвитку поряд з традиційними 

функціями має виконувати і низку специфічних, у зв'язку з наявністю у дитини 

психічного та (або) фізичного порушення розвитку (абілітаційно-

реабілітаційна, корекційна, компенсаторна). Провідними функціями сім'ї є: 

відтворююча, виховна, господарсько-побутова: 1. Функція відтворення 

пов'язана з необхідністю існування людини як біологічного виду. В багатьох 

країнах Європи, і в Україні також, ця функція переживає кризу: зменшилась 

кількість шлюбів, знизилась народжуваність, поглиблюється  

процес старіння населення. Все це зумовило демографічну кризу в Україні. 

❖ Функція виховання засвідчує, як відбувається процес виховання, які 

пріоритети йому надаються. Але в часи змін у суспільстві саме сім'я стає 

механізмом моральної, психологічної підтримки людини. Збереження сімейних 

традицій - ось що стає головним у періоди історичних випробувань. Саме в сім'ї 

з'являються і акумулюються родинні цінності, формується історична 

самосвідомість людини, її гордість за свою родину, свій народ, віра в його 

майбутнє. В сім'ї закладаються основи виховання та формування майбутньої 

особистості, через неї передаються нащадкам духовні надбання, життєвий 

досвід, трудові навички, національний менталітет. 

❖ Господарсько-побутова функція безпосередньо пов'язана з 

попередньою. Зі створенням сім'ї у подружжя виникають зобов'язання одне 

перед одним. В першу чергу це пов'язано зі спільною трудовою діяльністю у 

сім'ї. Саме в сім'ї всі починають вчитися відповідальності, й обов'язок кожного 

члена виконувати певну роботу. Спільне ведення домашнього господарства й 

економічне забезпечення сім'ї в сучасних умовах обумовлене зміною ролей, які 

відіграють у ній жінки. Дедалі частіше саме вони перебирають на себе функції 

годувальника. Незрідка - в сім'ях, які виховують дитину з порушенням 

психофізичного розвитку. Досліджувачі проблем сімейних стосунків 

відзначають, 

що нинішній соціально-економічний стан в державі призвів до: 

• кризи сім'ї, що спровокувало відчуження між батьками й дітьми; 

• втрати традицій народної педагогіки; 
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• низького рівня загальнопедагогічних знань батьків; 

• неповаги й недовіри батьків і педагогів один до одного тощо. Сім'я 

як соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно, 

негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на її 

життєздатність: матеріально-економічне забезпечення, житлово-побутові 

умови. Це, в свою чергу, створює певний морально-психологічний клімат, який 

впливає на духовність сім'ї, виховання дітей, організацію вільного часу членів 

родини. 

Особливої уваги потребують сім'ї, які мають дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку, оскільки саме в таких сім'ях спостерігаються зміни 

на соціальному, психологічному та соматичному рівнях. Наявні у дитини 

психофізичні вади призводять до змін у всій сімейній системі. Реалізація 

батьками виховної функції виявляється утрудненою і потребує допомоги та 

підтримки з боку різних фахівців медичного та психолого-педагогічного 

профілю. Є проблеми і родинного виховання. Сучасна сім'я дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку досить рідко може виступати в якості 

дієвого фактора її соціального інтегрування. Основними причинами такої 

ситуації є: 

❖ низький економічний статус багатьох сімей; 

❖ відсутність будь-якої дієвої підтримки з боку держави (в т.ч. 

просвітницької); 

❖ негативне соціальне ставлення. 

Родина з дітьми, що мають особливі освітні потреби - це категорія, яка 

належить до «групи ризику». Відомо, що кількість психічних (невротично й 

психосоматичних) розладів у сім'ях з дітьми, що мають обмежені можливості 

вище вдвічі, ніж у родинах, що не мають дітей - інвалідів. Ці та інші фактори 

призводять до того, що самі батьки в багатьох випадках створюють перешкоди 

у реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Але й у тому випадку, коли 

батьки займають більш конструктивну позицію, вони відчувають емоційне 

перевантаження й мають потребу в особливих знаннях про проблеми здоров'я 

та розвитку своєї дитини. 

Сім'я в процесі виховання, соціального інтегрування дитини з особливими 

потребами зіштовхується з величезною кількістю труднощів. Це і відсутність 

психолого-педагогічного супроводу, необхідного медичного лікування, 

реабілітаційної допомоги дітям тощо. Часом найближчі для хворої дитини 

люди самі перебувають у стані хронічного стресу, викликаного недугою 

дитини, обставинами лікування, виховання, навчання, професійного 

становлення своєї особливої дитини. Все це ускладнює соціальну інтеграцію 

дитини, що має обмежені можливості в середовище її здорових однолітків. 

Інклюзія має сприяти залученню батьків до вирішення цих проблем, а батьки, в 

свою чергу, мають навчатися співробітництву задля максимально комфортного 

процесу виховання та навчання дитини з особливими потребами. 

Батьки як члени навчальних команд 

Насамперед, батьки - важливі учасники навчальних команд своїх дітей. 

Вони найкраще знають їхні сильні та слабкі сторони, здібності, нахили й 

особливості розвитку, і саме тому можуть підтримувати найефективніше. 
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Їхня постійна участь у шкільному житті може значно покращити успіхи 

дитини з психофізичними порушеннями. Важливо, аби батьки брали участь у 

прийнятті рішень щодо освіти своєї дитини. Саме вони можуть надавати 

важливу інформацію для планування, впровадження й адаптації програми для 

найкращого задоволення постійно змінних потреб своєї дитини. 

Батьки можуть також збагатити навчальний досвід своєї дитини через 

залучення до громадського життя. Це можна робити через місцеві організації й 

програми, через батьківські чи дитячі групи. Часом не завадять неформальні 

зустрічі з багатодітними сім'ями, волонтерами, друзями, сусідами, громадою 

загалом. 

Діти з особливими потребами, серед яких виокремлюють помірні, середні 

й значні порушення психофізичного розвитку, потребують спеціальних умов 

навчання, які відповідають їхнім освітнім потребам. 

Для встановлення потреб у навчанні вчителі зазвичай застосовують чимало 

неформальних методів: 

❖ бесіди з дитиною; 

❖ спостереження за роботою у класі; 

❖ аналіз виконання класних завдань; 

проведення перевірки з окремих предметів; 

❖ проведення тестових перевірок тощо. 

Однак в інклюзивній освіті виключне значення має співпраця з батьками, 

бесіди з ними, починаючи з перших кроків навчання, залучення їх до 

навчально-виховного процесу як повноправних партнерів-педагогів своєї 

дитини. 

Формуванню компетентного батьківства приділяється значна увага у 

сучасних зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Батьківська компетентність 

- поняття, яке нині широко використовується в психолого-педагогічній 

практиці. Зарубіжні та вітчизняні дослідники цього феномена підкреслюють 

його інтегративну природу, яка виявляється в поєднанні усвідомленні 

розуміння,відчуттів та дій батьків (Н.Боде, І.Бех, Вейз та ін. ). 

Сушена дитиноцентристська освітня парадигма передбачає 

переформатування традиційної практики взаємодії з сім'єю в руслі залучення 

батьків до навчально-виховного процесу. 

Партнерські стосунки в тріаді «батьки - педагог - дитина» с основою 

батьківської компетентності, формування якої потребу» розроблення нового 

змісту корекційно-розвивальної педагогічної діяльності. Скеровують 

корекційно-розвивальну педагогічну діяльність в системі інклюзивної освіти 

зазвичай спеціальні шкільні психолого-медико-педагогічні консультації, до 

яких можуть входити вчителі зі спеціальною освітою, фахівці в окремих 

галузях чи звичайні шкільні вчителі, котрі мають спеціальні знання, досвід 

роботи з дітьми, котрі мають труднощі в навчанні. Батьки - повноправні члени 

таких постійно діючих консультацій. 

Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини 

Досить важлива роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини. Перед 

проведенням психолого-педагогічного, мовленнєвого тесту чи тесту оцінки 

інтелекту [10] слід отримати письмову свідому згоду батьків. Свідома згода 

означає, що батьки чітко розуміють процедуру, на яку дають дозвіл. Батьки 
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мають право відмовитися від будь-якого пропонованого оцінювання. В такому 

разі шкільне керівництво має задокументувати підстави цієї відмови і вказати, 

що буде зроблено для вирішення ситуації, яка склалася. 

Направлення школою дитини на спеціалізоване оцінювання не обов'язково 

свідчить про особливі умови для неї. Це може свідчити лише про те, що в 

дитини існують ті чи інші проблеми в навчанні, особливі освітні потреби саме у 

певний період часу, і вона може потребувати спеціальної, незначної підтримки. 

Оцінювання може знадобитися в будь-який момент навчання дитини. А 

для тих дітей, хто справді має особливі освітні потреби, така завчасна 

ідентифікація та втручання є оптимальним підходом. Однак особливі потреби 

можуть бути все життя і можуть змінюватися залежно від оточення, розвитку 

застосовуваних до дитини стратегій та багатьох інших факторів. 

Для проведення оцінювання інтелектуального, соціального, емоційного, 

фізичного, сенсорного, комунікативного та поведінкового розвитку дитини 

можна використати різноманітні способи оцінювання, скажімо, в одній сфері чи 

в різних їх поєднаннях, залежно від потреб дитини. 

Оцінювання має три основні завдання: 

❖ виявити, чи має дитина особливі освітні потреби; 

❖ встановити сильні та слабкі сторони дитини; 

❖ встановити відповідну програму та допомогу, які б задовольнили 

особливі потреби дитини. 

Є кілька шляхів залучення батьків до процесу оцінювання. Батьки можуть 

збирати інформацію, яка буде корисною для процесу оцінювання: медичні 

довідки, інформацію про нещодавні зміни в поведінці та спостереження за 

навчальними потребами дитини, а саме її поведінка та навчання в іншому 

оточенні. Подекуди використовують спеціальні форми, які мають заповнювати 

батьки. У цих бланках міститься інформація саме від них. Наприклад, батьків 

можуть попросити оцінити певні характеристики дитини за десятибальною 

шкалою або вказати на головні сильні та слабкі сторони дитини. 

Після закінчення оцінювання та збору додаткової інформації педагоги 

повинні призначити зустріч з батьками для обговорення результатів, 

рекомендацій і залучення до прийняття рішення. 

Першим кроком для усвідомлення ролі батьків у навчальній команді є 

розгляд можливостей їх участі в навчальному процесі дитини та його 

підтримки. 

У разі занепокоєння щодо навчання дитини класний керівник, зазвичай, 

запрошує на першу зустріч батьків та психолого-медико-педагогічну 

консультацію, шкільну навчальну команду. 

Завдання батьків як членів навчальної команди — мати інформацію та 

бути відповідальним членом навчальної команди дитини: 

• брати участь у прийнятті рішень, які впливають на освіту 

дитини; 

• надавати письмовий свідомий дозвіл на проведення будь- якого 

спеціального оцінювання; 

• мати повну інформацію про освітні програми, що існують у школі та 

районі; 
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• надавати важливу інформацію, яка може вплину ти на навчання та 

поведінку дитини у школі; 

• отримувати від учителів, керівників та інших спеціалісті інформацію 

про навчання й успішність дитини; 

❖ мати доступ до інформації про навчання дитини у школі, включаючи 

результати спеціального оцінювання та зніти; 

❖ отримувати консультації перед залученням дитини до інклюзивного 

навчання; 

❖ регулярно отримувати звіти про успіхи дитини впродовж 

навчального року; 

❖ надавати письмовий дозвіл на будь-які додаткові послуги, яких може 

потребувати дитина; 

❖ отримувати консультації й надавати свідомий письмовий дозвіл на 

затвердження індивідуального навчального плану (ІНП) для дитини; 

❖ оскаржувати рішення, які не найкращим чином задовольнятимуть 

навчальні потреби дитини й працювати з командою над пошуком кращих 

рішень. 

 

Лекція 4. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання 

1 Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання 

індивідуального навчального плану 

2 Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. 

Модифікація й адаптація курикулуму 

 

 

Корекційно-розвивальна робота - вагома складова інклюзивного навчання. 

Корекційно-розвивальну роботу в умовах інклюзивного навчання здійснюють 

спеціальні фахівці: корекційний педагог, логопед, спеціальний психолог, 

соціальний працівник. Однак, не стоять осторонь корекційної допомоги й інші 

учасники мультидисциплінарної команди, а саме: вчителі, асистенти вчителів, 

музичні керівники, фахівці з ЛФК та ін. Значна роль у закріпленні корекційної 

роботи належить батькам. 

Відомо, що у дітей з проблемами розвитку наявні фізичні та (або) психічні 

порушення, які ведуть до відхилень у загальному розвитку. Залежно від 

характеру порушення, часу його виникнення та особливостей протікання одні 

недоліки можуть повністю усуватися, інші - тільки коригуватися, деякі - 

компенсуватися. Цей алгоритм діє як в умовах спеціальної освіти, так і в 

умовах інклюзії, але в останній акценти дещо зміщені. Тож доцільно 

розглянути основні засадничі поняття дефектологічного тезаурусу. 

Корекція (від лат. соггесііоп - поліпшення, виправлення) - 1) сукупність 

педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на поліпшення та 

виправлення процесу розвитку особи; 2) виправлення окремих вад у дітей із 

психофізичними недоліками. Перше із тлумачень корекції - широко 

дефектологічне, друге - пов'язане з використанням терміну корекції у вузькому 

значенні («корекція вимови» - виправлення недоліків вимови дитини завдяки 
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логопедичним засобам, «корекція зору» - застосування оптичних засобів для 

поліпшення зорової функції"). 

Компенсація (від лат. сотрепзаііо - урівноважування, зрівнювання) - 

відновлення недорозвинених чи порушених психічних функцій, 

використовуючи збережені чи перебудовуючи частково порушені функції. При 

компенсації психічних функцій можливе залучення в її реалізацію нових 

нервових структур, які раніше не брали в цьому участі. Такі структури 

функціонально об'єднуються на основі розв'язання спільних завдань. 

У процесі організації корекційно-розвивальної роботи із дитиною з 

порушеннями психофізичного розвитку необхідно врахувати компенсаторні 

можливості організму, тобто ті позитивні зміни, що відбуваються у розвитку 

дитини загалом під впливом цілеспрямованого, організованого навчання. Тому 

цей вид роботи у педагогічній діяльності - основна й невід'ємна умова 

успішного «залучення» дитини до інклюзивного навчання. 

Корекційно-розвивальна робота здійснюється засобами педагогічного 

процесу - його змістом, методикою, організаційними формами. А педагогічний 

процес, мета якого - корекція розвитку дитини, визначається як корекційно-

спрямований (відтак - корекційно-спрямоване навчання чи корекційно-

спрямоване виховання). 

 

На нинішньому етапі становлення інклюзивної освіти залучення дітей з 

особливостями психофізичного розвитку базується на існуючій нормативно-

правовій базі, яка наповнює освітній компонент. До неї відносимо: 

Навчальний план - державний документ, яким встановлюються структура 

навчального року, навчальні предмети, порядок їх вивчення за роками навчання 

та відповідний бюджет часу. Типові навчальні плани, що використовуються в 

системі спеціальної освіти, враховують особливості психофізичного розвитку 

дітей і мови навчання, а також містять інваріантну складову (зокрема й 

корекційно-розвивальні заняття), сформовану на державному рівні, обов'язкову 

для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються учні з вадами 

психофізичного розвитку, незалежно від їх підпорядкування, типів і форм 

власності, та варіативну, де передбачено додаткові години на вивчення 

предметів інваріативної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові 

заняття. 

На основі типових начальних планів навчальні заклади щорічно складають 

робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням 

особливостей порушень розвитку й індивідуальних освітніх потреб учнів. 

Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління 

освітою. 

У навчальному плані представлені освітні галузі та предмети, через які 

вони реалізуються. Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним 

матеріалом з учнями, які потребують корекції фізичного та розумового 

розвитку, проводять індивідуальні й групові корекційні заняття, зокрема, 

логопедичні, з лікувальної фізкультури тощо. 

Навчальні програми містять точно визначений обсяг і характер 

навчального матеріалу, які відповідають пізнавальним можливостям дітей з 



6
2  

особливостями психофізичного розвитку. Навчальні програми з усіх предметів 

передбачають розв'язання не лише загальноосвітніх, а й корекційних завдань. 

Підручник - це основна навчальна книга для учнів. Зміст підручника, його 

структура й оформлення мають відповідати програмі предмета; йому 

притаманні: тісний зв'язок теорії з практикою; доступність, логічність, 

переконливість і обґрунтованість викладу; структурна простота змісту; чіткість 

розташування матеріалу, виділення кольором основних понять, правил, 

висновків; невеликий обсяг статей (параграфів, оповідань); мінімальна кількість 

нових понять, термінів, правил, висновків у одній статті; максимальна простота 

і емоційна забарвленість словесного матеріалу; супровід текстів наочністю, 

прикладами, проте без перенасичення; відсутність абстрактних, 

мультиплікаційних зображень; наявність великої кількості матеріалу для 

повторення та закріплення вивченого; наявність додаткового матеріалу для 

індивідуальної та диференційованої роботи; відповідність шрифту віковим 

особливостям дітей; привабливе зовнішнє оформлення, тверда обкладинка. 

Як зазначає Тім Лорман у своїй праці «Сім стовпів інклюзії», шкільна 

навчальна програма в багатьох західних країнах значно ускладнює освітянам 

реалізацію їхніх спроб використовувати інклюзивний підхід в освіті. У 

шкільних округах, зокрема, Канади нині існує тенденція використовувати 

навчальну програму, яка є лінійною, позбавленою гнучкості, вилученою і 

контексту, занадто конкретною, централізованою, вона не враховує потреби 

груп меншин. Така наказова навчальна програма призвела до значного 

поширення викладання, орієнтованого на учителя, коли педагогам доводиться 

долати значні труднощі в спробах досягти результативності, якої від них 

вимагають. Ця проблема стосується повною мірою і нашої освітньої галузі. 

Для інклюзії корисні методи навчання, більш орієнтованих на дитину, або 

навіть такі, що концентрують увагу на взаємовідносинах і навчанні в невеликих 

групах. Це явище відоме як «навчання, позбавлене конкретного центру уваги», 

спонукає до реформування навчальної програми, яка була б достатньо 

широкою для того, аби задовольняти потреби учнів, котрі мають значний 

спектр порушень. 

Враховуючи сучасні дослідження й твердження практиків, суспільство 

прийшло до визнання та ствердження права осіб з особливостями 

психофізичного розвитку на повноцінну участь у суспільному житті та 

намагається усвідомити необхідність створення умов для реалізації цього 

права. 

Навчальний процес в інклюзивному навчальному закладі здійснюється 

диференційовано за програмами, посильними для дітей, і за умов 

кваліфікованої спеціальної корекційної допомоги. Тому, крім учителя в 

навчальному процесі активну участь бере асистент вчителя, котрий володіє 

корекційно-компенсаторними технологіями. Він здійснює превентивне й 

корекційне сприяння психологічних і корекційних послуг. 

До особливостей формування пізнавальних процесів кожного учня, який 

потребує індивідуального навчального плану, адаптуються (процес навчання, 

тобто визначаються форми, методи, технічне й методичне забезпечення 

навчального процесу, а також забезпечуються зміни фізичного середовища) та 

модифікуються (тобто вносяться зміни до понятійної сутності навчального 
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матеріалу, його змісту, форм та методів навчання) стандартні навчальні плани, 

програми, методичні рекомендації, конспекти уроків, створюються 

індивідуальні навчальні плани, які є основою курикулуму для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Термін «курикулум» походить від латинського слова, що дослівно означає 

- програми для розвитку дітей. Термін вживається у галузі освіти. 

Парадигма модифікації стандартного навчального плану ґрунтується на 

кількох уявленнях: 

❖ діти з інвалідністю мають нижчий рівень научуваності; 

❖ мають проблеми з виконанням контрольних завдань; 

❖ потребують більше повторень і практики для закріплення 

знань. 

Т. Лорман наголошує, що важливо не розглядати модифікацію та 

адаптацію навчальної програми лише як зміну рівня навичок, необхідного для 

опанування матеріалу. Звичайно, модифікація може означати саме це, однак, 

зміну рівня навичок, необхідного для засвоєння матеріалу, слід розглядати як 

останній засіб. Його можна застосувати після того, як повною мірою були 

розглянуті можливості іншої адаптації (такої, як використання техніки, 

додаткових людських або інших ресурсів). Стосовно окремих дітей (наприклад, 

тих, хто має лише порушення зору чи аналогічні порушення) модифікація рівня 

навичок, необхідних для засвоєння матеріалу, була б зовсім недоречною. 

На підставі існуючих нормативно-правових документів, перелічених вище, 

та курикулуму, навчальна команда навчального закладу розробляє 

індивідуальні заходи до освітніх потреб учня. Таким чином виникає ряд 

шкільної документації, яка дозволяє врахувати особливості психофізичного 

розвитку дитини та коригувати їх в процесі навчання. До такої документації, 

крім корекційно-розвивальних планів, які розробляє фахівець (корекційний 

педагог, логопед, вчитель-реабілітолог, фізіотерапевт та ін.) відносимо також 

портфоліо, «Кейс стаді» та індивідуальні навчальні програми (розробляються та 

формуються членами навчальної команди, особлива роль відводиться - 

вчителю), опис яких наводимо нижче. 

Портфоліо - це одна з форм збору інформації про учня та його розвиток, 

яка передбачає: зміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, на його 

сильні сторони, тобто, що він знає і чого навчився чи може навчитися; 

інтеграцію кількісних і якісних оцінок; домінування самооцінювання над 

зовнішнім оцінюванням. 

Також портфоліо має переваги, оскільки: характеризує якість навчання 

різнобічно і багатовимірно; розкриває індивідуальні можливості дитини; 

демонструє динаміку досягнень учня за певний проміжок часу; допомагає 

визначити ефективність та відповідність індивідуальної навчальної програми 

можливостям дитини, коригувати її; стежити за розвитком соціалізації та 

формуванням особистості учня, здійснювати зворотний зв'язок між дитиною, 

батьками, вчителем 

Містить портфоліо інформацію про учня та його роботи: зошити, малюнки 

та інші види праці. Переважно мас вигляд папки з файлами. 

«Кейс стаді» - це приклади успішної практики залучення дітей з 

особливими освітніми потребами до інклюзивних шкіл. Подається як описова 
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інформація про учня, йога попередній досвід, програми, за якими навчався, 

допомога, що надається в школі, характеризується робота  фахівців: форми 

роботи, технології та реакція учня на таке втручання. Також подається 

інформація про перспективу подальшого навчання чи професійної 

спрямованості учня. Може доповнювані портфоліо. 

Відомий канадський вчений Клоу стверджує «...що лише через більш 

глибоке розуміння навчальної програми ми можемо сподіватися прорватися до 

розуміння індивідуальних проблем». Така точка зору привела до ідеї про 

універсальну модель навчальної програми, яка, згідно з Бламіресом   (1999), 

функціонує на основі трьох принципів: надавати численні варіанти 

представлення змісту; надавати численні варіанти для вираження та контролю; 

надавати численні варіанти для залучення і мотивації. 

 

 

Інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських / практичних /лабораторних занять 

 

Практичні заняття (грец. prakticos - діяльний) - форма навчального 

заняття, на якому педагог організує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їх 

практичного застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань. 

У структурі практичного заняття домінує самостійна робота студентів. 

Практичні і лабораторні заняття отримали поширення в університетській освіті 

у другій половині XIX ст.. Зусиллями М.В. Ломоносова лекція знайшла 

поєднання з практичними заняттями і науково-дослідною роботою. 

Практичні заняття орієнтовані на вирішення наступних завдань: 

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній 

професійній діяльності; 

- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються; 

- розвитку самостійності тощо. 

Методика підготовки і проведення лабораторно-практичних робіт охоплює 

декілька етапів: 

Попередня підготовка до практичної/лабораторної роботи полягає у 

вивченні студентами теоретичного матеріалу у відведений для самостійної 

роботи час, ознайомлення з інструктивними матеріалами з метою усвідомлення 

завдань проектної роботи, тощо. 

Самостійне виконання студентами завдань відповідно до окресленої 

навчальною програмою тематики. 

Контроль і оцінювання викладачем результатів роботи студентів. 
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У практиці вищих навчальних закладів сформувалися різні підходи до 

методики проведення пралабораторних занять: 

1. За місцем лабораторних робіт у структурі навчальної дисципліни: 

виконання лабораторних робіт чи тематичного лабораторного практикуму після 

теоретичного курсу (послідовний метод); 

2. За організаційними особливостями: фронтальні лабораторні роботи (коли 

всі студенти виконують одне й те ж завдання на одному обладнанні) та групові 

лабораторні роботи (коли студенти поділені на підгрупи з 2-4 осіб, які 

виконують різні за тематикою, планом і змістом роботи). 

Фронтальні і групові форми лабораторно-практичних занять мають свої 

недоліки і переваги, які слід враховувати. До переваг фронтальних 

лабораторних робіт можна віднести: 

- безпосередній зв'язок з матеріалом, що вивчається, і засвоюється одночасно 

усіма студентами; 

- реалізацію принципів систематичності і послідовності; 

- сприятливі умови для викладача: усний інструктаж перед початком роботи і 

в процесі її виконання, підготовка типового обладнання, досить легкий 

контроль за виконанням студентами лабораторної роботи та її результатами. 

Обговорення результатів, яке здійснюється на даному чи наступному занятті, 

дозволяє їх узагальнити у процесі колективного обговорення, виявити типові 

помилки студентів та здійснити їх корекцію. 

Однак при фронтальних лабораторних роботах найчастіше використовується 

досить просте обладнання: 25-30 однотипних комплектів устаткування, і тому 

для проведення більш складних експериментальних досліджень доцільно 

організовувати індивідуально-групові роботи з використанням більш 

складного, сучасного обладнання. Вони мають різне дидактичне спрямування 

та вимагають різного рівня самостійності студентів. Науковці-методисти 

В.І. Мокін, В.О. Папьєв, О.В. Мокін пропонують використовувати такі 

різновиди лабораторних робіт як: 

1. Ознайомчі лабораторно-практичні роботи, що передбачають формування 

вмінь і навичок користування приладами, пристроями, необхідних для 

виконання професійних завдань. 

2. Підтверджуючі лабораторно-практичні роботи, виконання яких має на меті 

підтвердження правильності отриманих теоретичних знань. 

3. Частково-пошукові лабораторно-практичні заняття, що стимулюють 

самостійність та творче мислення студентів. В інструкціях та методичних 

рекомендаціях до таких робіт окреслюється тема, мета, завдання, загальний 

план досліджень та орієнтований перелік запитань, на які слід знайти відповіді. 

Студенти самостійно деталізують план дослідження і вибирають траєкторію 

руху для досягнення мети дослідження. 
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4. Дослідні практичні роботи мають лише мету дослідження, усі інші етапи 

роботи студенти планують самостійно. Такий вид лабораторних робіт вимагає 

великих часових затрат, високої інтелектуальної напруги і передбачає 

відповідне оцінювання. 

Наш досвід свідчить про можливість і необхідність диференційованого 

підходу до студентів при виконанні лабораторно-практичних робіт. У цьому 

випадку можлива система багатоваріантних завдань з правом вибору студентом 

рівня складності завдання і відповідної оцінки за його правильне виконання. 

Для виконання лабораторно-практичних робіт різного рівня складності 

студентів можна об'єднувати в гомогенні групи з урахуванням рівня їх 

підготовки (високий, середній, низький). Індивідуалізуючи завдання, викладач 

має окреслити рівень знань та умінь, який відповідає завданням вищої школи, і 

забезпечити безперервне його підвищення для кожної групи. При цьому заняття 

повинні організовуватися таким чином, щоб кожен студент (сильний, середній, 

слабкий) відчував підвищення рівня своєї підготовки. Індивідуалізуючи 

завдання лабораторно-практичних робіт, слід, зберігаючи цілісність системи 

теоретичної і практичної підготовки, їх взаємозв'язок, розглядати їх як єдине 

ціле, у якому кожне заняття - це тематично завершена ланка навчального 

процесу. 

 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ПРОЕКТИ/РОБОТИ 

 

1. Основні методологічні принципи виявлення, вивчення, подолання та 

профілактики мовленнєвих порушень.   

2. Поняття норми та патології мовленнєвої діяльності.  

3. Негативний вплив мовленнєвих вад на формування всебічно-

розвиненої особистості дитини 

4. Негативний вплив мовленнєвих вад на оволодіння грамотою. 

5. Закономірності формування мовленнєвих умінь і навичок в 

нормальних і атипових умовах. 

6.  Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

слуху. 

7. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

зору. 

8. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

емоційно-вольової сфери. 

9. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

10. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей із затримкою 

психічного розвитку. 
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11. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

12. Формування первинних вмінь і навичок правильної вимови.  

13. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із ЗПР 

14. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

зору 

15. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

слуху 

16. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

опорно-рухового апарату 

17. Статичні та динамічні артикуляційні вправи в логопедичній роботі. 

18.  Особливості корекційно-педагогічного впливу при різних розладах 

голосової функції.  

19. Особливості подолання заїкання.  

20. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями зору. 

21. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями слуху. 

22. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. 

23. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями емоційно-вольової сфери. 

24. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із затримкою психічного розвитку. 

25. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей-логопатів. 

26. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого 

року життя із загальним недорозвитком мовлення. 

27. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями зору. 

28. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями слуху. 

29. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗПР. 

30. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

31. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями емоційно-вольової сфери. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Поясніть суть соціальної інклюзії як концепції, протилежної соціальному 

виключенню. 

2. Зазначте основні відмінності між медичною і соціальною моделями 

розуміння інвалідності. 

3. Поясніть визначення інвалідності, що зазначається в Конвенції ООН 

«Про права осіб з інвалідністю» в контексті соціальної моделі 

інвалідності. 

4.  Трактування терміну «інклюзивна освіта» британськими вченими – Тоні 

Бутом і Мел Ейнскоу. 

5. Дайте визначення основним термінам, які зазначені у Законі України 

«Про освіту» (2017р.), а саме: «інклюзивне навчання», «інклюзивне 

освітнє середовище», «Особа з особливими освітніми потребами». 

6. Поясніть основні положення концепції «Школа дружня до дітей» 

(ЮНІСЕФ). 

7. Поясніть основні відмінності між сегрегацією, інтеграцією та інклюзією в 

освіті. 

8. Зазначте керівні рекомендації для запровадження інклюзії (ЮНЕСКО) та 

коротко прокоментуйте їх. 
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ПРАКТИЧНІ/САМОСТІЙНІ ЗАВДАННЯ 

1. Ознайомтеся з визначеннями інклюзивної освіти провідних 

міжнародних організацій у сфері формування освітньої політики та 

зазначте їх у таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

Міжнародніорганізації у 

сферіформування 
освітньоїполітки 

Основніположеннятрактуванняінклюзивноїо

світи 

ЮНЕСКО  

ЮНІСЕФ  

Світовий Банк  

Рада Європи  

Організація економічної 
співпраці і розвитку 

(OECD) 

 

2. Зазначте власне визначення інклюзивної освіти /інклюзивного 

навчання. 

 

Інклюзивна освіта / інклюзивне навчання–  

3. Порівняйте Конвенцію ООН з прав дитини та Конвенцію ООН з 

прав осіб з інвалідністю у контексті захисту прав дитини з особливими 

потребами на освіту. 

Таблиця 2 

 

Конвенція ООН з прав дитини 

(основні статті) 

Конвенція ООН з прав осіб з 

інвалідністю 
(основні статті) 

  

  

  

 

 

4. Зазначте роль Саламанкської декларації (1994р.) у розвитку 

інклюзивної освіти. 

 

5. Опишіть суть індивідуальної програми розвитку для дитини з 

психофізичними порушеннями та зазначте її основні функції. 
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6. Зазначте функції основних членів команди з розроблення 

індивідуальної програми розвитку для дитини з психофізичними 

порушеннями щодо різних аспектів освітнього процесу та опишіть 

принципи їхньої взаємодії. Результати подайте у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 
 

Члени команди з 

розроблення ІПР 

Оцінюванн

я розвитку 
дитини 

Плануван- 

ня 

навч. 

процесу 

Робота з дітьми 

під час 

уроку/навч. 

заняття 

Моніторинг 

результаті 
в 

Педагог     

Асистент 

вчителя/вихователя 

    

     

     

 

7. Опишіть особливості співпраці педагога (вчителя, вихователя)з 
Асистентом вчителя/вихователя щодо різних аспектів освітнього процесу (додайте 

необхідну кількість рядків для опису основних обов`язків). 

Таблиця 5 
 

Обов`язки педагога Спільна 

відповідальність 

Обов`язки асистента 

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОТРЕБ 
   

ПЛАНУВАННЯ 
   

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІ 
   

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ 
   

СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ 
   

СПІЛКУВАННЯ З ФАХІВЦЯМИ 
   

 

8. Ознайомтеся з індивідуальною програмою розвитку 

(https://docs.google.com/file/d/1pYjHxFMjoROeLQ2laUCJ-ep177Dn8-tvZfZac-

NGWQA/view), зазначте позитивні сторони та щонеобхідно 

https://docs.google.com/file/d/1pYjHxFMjoROeLQ2laUCJ-ep177Dn8-tvZfZac-NGWQA/view
https://docs.google.com/file/d/1pYjHxFMjoROeLQ2laUCJ-ep177Dn8-tvZfZac-NGWQA/view
https://docs.google.com/file/d/1pYjHxFMjoROeLQ2laUCJ-ep177Dn8-tvZfZac-NGWQA/view
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покращитивідповідно до основнихскладових ІПР, визначених у додатку до Постанови КМУ 

№588 від 09.08.2017р. 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1. Зазначте основні функції індивідуальної програми розвитку та 

коротко опишіть їх. 

2. Дайте визначення терміну «команда» та опишіть основних членів/їх 

функції шкільної команди в інклюзивному закладі освіти. 

3. Що таке навчальні цілі і завдання, які зазначаються в 

індивідуальній програмі розвитку. Яким критеріям вони мають 

відповідати? 

4. Дайте визначення адаптаціям і модифікаціям, які зазначаються в 

індивідуальній програмі розвитку. Наведіть приклади. 

5. Дайте визначення терміну «команда» та опишіть основні види 

команд. 

6. Дайте визначення спільному викладанню та опишіть його основні форми. 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО СПРИЯЮТЬ САМОСТІЙНІЙ 

РОБОТІ СТУДЕНТІВ 

 

Базова 

1.Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. -К.: 

САММІТ-книга, 2008 

Складова ІПР Позитивні сторони Що потребує 
покращення 

Відомості про 

Особливості розвитку 

учня 

  

Наявний рівень знань і 
вмінь 

  

Додаткові освітні і 
соціальні потреби 

  

Пихолого-педагогічна 
допомога 

  

Адаптації і модифікації   
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3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник / 

В.М. Синьов, Г.М. Коберник  – К.: Вища школа., 1994. – 143с. 

 

Допоміжна  

Бут Т.И. Политика включення и исключения в Англии: в чьих руках 

сосредоточен контроль / Социальная зксклюзия в образовании. -М., 2003. - С. 17-

25.  

Вьіготский Л.С. Принципьі воспитания физически дефективних детей // 

Основьі дефектологии. - С-П, М.: Изд-во «Лань» 2003. - С.-96. С. 127 дис. 

Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XIX и XX 

вв. // Педагогика. - 2002. 

Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI 

века. -М.: УРАО, 1998. 

Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами 

/ Кроки до демокрагичі юї освіти:- 2002. - №1. - С. 34.  

Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у 

сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти 

корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. - К., 2006. - 

С. 105-109. 

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. -К.: 

САММІТ-книга, 2008. 

Колупаєва А.А. Від сегрегації до інклюзії // Дидактичні та соціально-

психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. 

Випуск 6. -К.: Науковий світ, 2005.-С. 52-56. 

Лефрансуа Ги. Психология для учителя - С.-П.- М.: Прайм, 2003. 

Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від 

роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. ЕхсерІіопаІііуЕсіисаІіопСапасІа, 

12 (2), 7-52. 

Малофеев Н.Н. Западная Европа: зволюция отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в разви- тии. -М.: Издательство «Зкзамен», 

2003. 

Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особьіми 

потребностями, принятьіе Всемирной кон- ференцией по образованию лиц с 

особьіми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 

1994г. - К., 2000. 

Щербина А.М. Мешает ли слепота учиться в обьічной школе // В ногу со 

зрячими. - 1931. - №2-3. 

Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 

1973. 

Аналитические материальї Комитета ООН по правам ребенка. Российские 

НПО и права детей в России. - М., 2000. - 245с. Національна доктрина розвитку 

освіти в Україні у 21 столітті // Програма підтримки вироблення стратегії 

реформування освіти. Міжнародний Фонд «Відродження», Київ, 2001. Закон 

України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради, 1999. - № 

28. - С. 230-235. 
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Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради, 1991, № 34, -С. 45-

48. 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // 

Відомості Верховної Ради, 1991. - № 2 .-С.  252-258. 

Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради, 2001, 

№ 30, С. 142-150. 

❖ Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості 

Верховної Ради, 2006, № 2-3, - С. 36^2. 

❖ Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і 

науки України //  

❖ Збірник нормативних документів загальної середньої та дошкільної освіти. 

- Міністерство освіти і науки України. - К„ 2002. 

❖ Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття.) - К.: 

Райдуга, 1994. 

❖ Довідник гарантій соціального захисту інвалідів / Перелік пільг, 

передбачених для інвалідів. - К., 1999. 

❖ Конвенция о правах ребенка и законодательство Российс- кой Федерации: 

Справочник. - М.: Государственньш НИИ семьи и воспитания, 2001. 

❖ Конституція України. - К.: Преса України, 1997. 

❖ Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка 

Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) 

психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і 

науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.20004. 

№569 /38. 

❖ Права інвалідів в Україні: Зб. правових документів. - К.: Сфера, 1998.-300 

с. 

❖ Проект Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з 

особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних 

закладах. - К. - 2002. 

Саламанская декларация. Рамки действий по образова- нию лиц с особьіми 

потребностями, принятьіе Всемирной конференцией по образованию лиц, с 

особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания. 7-10 июня 

1994 г. К. – 2000.  

Будяк Л.В. «Інклюзивне навчання в сільському загальноосвітньому закладі» 

- Черкаси, 2010. 

Довженко О. Какова наша школа? (по результатам междунаро- дного 

сравнения) // Народное образование. - 2002. - №7. - С. 17-22. 

Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін. Психологічна служба та 

психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники 

розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) / - К: «Ніка -Центр», 2005. 

Дигностика школьной дезадагггации / Под ред. С.А. Беличе- вой, И.А. 

Коробейниковой, Т.О. Кумариной и др. - М., 1993. 
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