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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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0  

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 

 

 

8. Самостійна робота 

№ Назва теми Кількість 



1
2  

з/п 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 

Западе 

на пороге XXI века. -М.: УРАО, 1998. 

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

13 
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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 

українського законодавства 

 

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

13 
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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 

 

 

 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. 

Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості 

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

❖ Закон України «Про реабілітацію інвалідів в 

13 
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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 

документів. - К.: Сфера, 1998.-300 с. 

❖ Проект Положення про організацію 

http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_Vl.htm
http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_Vl.htm
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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 

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

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

13 



1
7  

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 

сім'я  

психолого-педагогічна 

консультація 
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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. 

(2005) Inclusive education: A practical guide to supporting 

diversity in the classroom. 

13 
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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 

парадигми у роботі з батьками дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку // Особлива дитина: навчання та 

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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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  

Компенсація  
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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 

дитини з особливими потребами в загальноосвітній 

простір. 
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( 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. 

10. Дзвид Митчелл. Зффективньїе педагогические 

технологии специального и инклюзивного образования. 
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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. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи 

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

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

6. Методичні
1
 матеріали на допомогу вчителеві-дефектологу / За ред. 

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

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 
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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. 

 

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

1) За джерелом інформації:  
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• 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 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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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 

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. 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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❖ 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. 

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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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, 

екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточне усне опитування, 

поточні письмові самостійні роботи, контрольні роботи, тестові технології, 

презентації, проекти, підсумкова комплексна контрольна робота. 
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Конспект лекцій з дисципліни 

 

Лекція № 1, 2 

Кредит 1.. 

Тема 1.  

 

Лекція №  

Кредит 2.  
Тема 1.  

Тема 2.  

 

 

 

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. 



4
3  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ/САМОСТІЙНІ ЗАВДАННЯ 
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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. 

 

6. Зазначте функції основних членів команди з розроблення 

індивідуальної програми розвитку для дитини з психофізичними 
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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 

Складова ІПР Позитивні сторони Що потребує 
покращення 

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 

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

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

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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