


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 557 від 

24.04.2019 р. Впровадження курсу у навчальний план підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає формування у студентів систематизованих наукових 

уявлень про сутність, основні завдання, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми, 

які мають особливі потреби, в дошкільних та загальноосвітніх закладах з інклюзивною 

формою навчання; вивчення особливостей організації, нормативно-правового 

забезпечення, проблем і перспектив проектування інклюзивного освітнього середовища для 

цих дітей; формування загальнокультурних та професійних компетенцій майбутніх 

соціальних працівників, необхідних для ефективної діяльності в якості організаторів та 

виконавців програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку; здійснення особистісно-мотиваційної, когнітивної та практичної підготовки 

майбутніх бакалаврів з соціальної роботи до реалізації інклюзивної моделі освіти на різних 

рівнях системи надання освітніх послуг. 

Ключові слова: інклюзія, інтеграція, діти з особливими потребами, інклюзивне 

освітнє середовище, адаптації, модифікації, корекція розвитку, індивідуальний навчальний 

план. 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in specialty 

231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education № 557 from 24.04.2019, 

main tasks, directions of social and pedagogical work with children with special needs in preschool 

and general educational institutions with inclusive form of education; study of features of the 

organization, normative-legal maintenance, problems and prospects of designing of the inclusive 

educational environment for these children; formation of general cultural and professional 

competencies of future social workers, necessary for effective activity as organizers and executors 

of programs of inclusive education of children with mental and physical disabilities; 

implementation of personal-motivational, cognitive and practical training of future bachelors in 

social work to implement an inclusive model of education at different levels of the system of 

educational services. 

Key words: inclusion, integration, children with special needs, inclusive educational 

environment, adaptations, modifications, development correction, individual curriculum 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Основи інклюзивної 

освіти» складена  проф. Султановою Н.В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові соціально-

педагогічні уявлення про загальні тенденції розвитку інклюзивної освіти у світі та в 

Україні; основні завдання, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають 

особливі потреби. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Вікова 

психологія», «Соціальна психологія», «Теорія та технології соціальної роботи», «Соціальна 

профілактика», «Філософія освіти» 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу: формування систематизованих наукових уявлень про сутність, 

основні завдання, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають особливі 

потреби, в дошкільних та загальноосвітніх закладах з інклюзивною формою навчання; 

вивчення особливостей організації, нормативно-правового забезпечення, проблем і 

перспектив проектування інклюзивного освітнього середовища для цих дітей; здійснення 

особистісно-мотиваційної, когнітивної та практичної підготовки майбутніх бакалаврів з 

соціальної роботи до реалізації інклюзивної моделі освіти на різних рівнях системи надання 

освітніх послуг. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

–  сформувати професійний світогляд і наукові уявлення про сутність інклюзивної 

освіти на основі аналізу провідних концептуально-методологічних підходів до визначення 

поняття «інклюзивна освіта»;     

– сформувати уявлення про загальні тенденції розвитку інклюзивної освіти у світі та 

в Україні;            

– сформувати практичні навички і уміння визначати зміст, методи і оптимальні 

структурно-організаційні форми здійснення професійної діяльності соціальних педагогів у 

навчальних закладах з інклюзивною формою навчання; 

– виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими 

освітніми потребами;          

– забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку;       

 – виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності у галузі 

соціального супроводу осіб з особливими потребами в освіті. 

Передумови для вивчення дисципліни: успішне засвоєння навчальних дисциплін 

«Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», 

«Теорія та технології соціальної роботи», «Соціальна профілактика», «Філософія освіти».  

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 



ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,

 усвідомлювати (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. 

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-

термінологічні визначення та основні принципи   

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти  

Тема 3. Індивідуальний навчальний план  

Тема 4. Робота з батьками з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання 

Тема 5. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі  

Тема 6. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання 

Тема 7. Адаптації та модифікації в освітньому процесі закладу з інклюзивною 

моделлю навчання 

Тема 8. Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів 

Тема 9. Взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та 

особистісному розвитку дитини 

Тема 10. Особливості корекційно-реабілітаційної роботи в інклюзивному 

середовищі з дітьми за окремими нозологіями 

Тема 11. Інклюзія як механізм реалізації концептуальних засад нової української 

школи 

Тема 12. Зарубіжний досвід імплементації стратегії інклюзивного навчання 
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