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І. Опис дисципліни 

Шифр дисципліни ВВ1.4.02 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузі знань 01 

Педагогічна освіта 

Кількість кредитів – 4 Методи навчання: 

- стимулювання й мотивації 

навчання, спрямованих на 

формування інтересу до 

майбутньої професійної 

діяльності; 

- організації і здійснення 

навчально-пізнавальних дій, 

- контролю та 

самоконтролю, 

- індивідуалізованого 

спілкування студента з 

викладачем через 

мультимедійні засоби, 

- використання 

мультимедійних освітніх 

технологій у процесі 

самонавчання (друковані, 

аудіо-, відеоматеріали та 

навчальні матеріали, що 

надходять з комп’ютерних 

мереж). 

Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Спеціальність 012 

Дошкільна освіта 

Освітній рівень магістр Лекції  

Вибіркова - 8 

Семінарські (практичні) 

заняття 

Рік вивчення 

дисципліни за 

навчальним планом 1,2  

- 6 Форми поточного 

контролю: модульний 

контроль 

Лабораторні заняття 

- - 

Індивідуальна робота 

14 - 

Самостійна робота  

78 106 

Семестр 2,3 Співвідношення 

аудиторних годин і 

годин СРС: 

Тижневе навантаження 

(год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4,6 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

Мова навчання 

українська 

42/78 

 

 



Предмет вивчення навчальної дисципліни - форми, методи, технології 

моніторингових досліджень, здатних створити інформаційну основу для ефективного 

впровадження інклюзивної освіти. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях студентів філософії 

інклюзії, управлінських аспектах розвитку інклюзивного закладу дошкільної освіти, 

інноваційних технологій розвитку дітей дошкільного віку, здійснення моніторингу 

освітніх процесів. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Освітній моніторинг інклюзивних 

програм» забезпечення підготовки майбутніх управлінців у сфері дошкільної освіти до 

розвитку інклюзивних дошкільних закладів, оцінки ефективності розвитку інклюзивних 

програм на рівні закладу освіти, здійснення моніторингу усіх аспектів освітньої діяльності 

в умовах інклюзії. 

Завданнями навчальної дисципліни «Освітній моніторинг інклюзивних програм» є: 

 ознайомити студентів із ефективним науково доведеним механізмом реалізації 
інноваційних перетворень освітніх систем; 

 сформувати уявлення про моніторинг як одну із форм підвищення якості 

інклюзивної освіти на рівні закладу освіти; 

 ознайомити із особливостями організації та проведенні моніторингу в 

інклюзивному освітньому процесі; 

 формувати навички використання «індексу інклюзії» в розвитку інклюзивних 

програм ЗДО; 

 сприяти розвитку цінностей інклюзії в професійній діяльності. 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності , які вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1. Знати про сучасні підходи до трактування 

поняття «моніторинг в інклюзивній освіті», 

види, напрями та функції освітнього 

моніторингу. 

Вміти планувати заходи із моніторингу 

інклюзивних практик на рівні закладів 

дошкільної освіти. 

Загальні, фахові. 

2. Знати структурно-функціональну модель 

інклюзивного закладу освіти,  універсальні 

індикаторів оцінки розробленої моделі, механізму 
здійснення самооцінки закладом власних 

можливостей щодо запровадження інклюзивної 

форми навчання, самовдосконалення в процесі 

переходу до інклюзії. 

Вміти стимулювати розвиток інклюзивної 

компетентності педагогів щодо роботи в умовах 
інклюзії. 

Загальні, фахові. 

3. Знати історію розробки «індексу інклюзії», 

індикатори і запитання, процедурні основи 

використання «індексу інклюзії» для 

розвитку інклюзивних програм. 

Вміти планувати, організовувати, збирати та 

узагальнювати інформацію щодо рівня 

розвитку інклюзивного закладу дошкільної 

освіти, розробляти рекомендації шодо 

підвищення якості функціонування 

інклюзивного освітнього середовища. 

Загальні, фахові. 

 



ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин. 

№

п/п 

Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма навчання) 
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1. Теоретичні 

основи освітнього 

моніторингу в 

умовах інклюзії. 

4 - - - 34 4 2 2 - 30 

1.1 Система 

моніторингу як 

одна із форм 

підвищення якості 

інклюзивної 

освіти. 

2 - - - 6 0,5 0,5 - - 6 

1.2 Організація та 

проведення 

моніторингу в 

інклюзивному 

освітньому 

процесі. 

2 - - - 10 1,5 0,5 1 - 12 

1.3 Використання 

«індексу інклюзії» 

як інструменту 

моніторингу 

запровадження 

інклюзивних 

підходів в закладі 

дошкільної 

освіти. 

2  - - 6 1 - 1 - 6 

2 Технологічні 

засади 

оцінювання, 

створення та 

розвитку 

інклюзивної 

практики в 

закладі 

дошкільної освіти 

2   - 38 4 2 2 - 34 

2.1 Напрями 

оцінювання 

створення та 

розвитку в закладі 

освіти 

інклюзивного 

освітнього 

середовища. 

2   - 8 1 1 - - 6 



2.2 Інструменти 

оцінки створення 

й розвитку в 

закладі освіти 

інклюзивного 

освітнього 

середовища: 

індикатори та 

запитання. 

2   - 8 -  - - 6 

2.3 Створення плану 

інклюзивного 

розвитку закладу 

дошкільної освіти. 

2   - 8 2 1 1 - 8 

Разом 14 - - - 78 14 8 6 - 106 

 

IV. Зміст дисципліни 

№ 

п/п 

4.1. назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість годин 

в
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о
г
о

 

в
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.ч
. 

л
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ц
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н
и

х
 

 Модуль І. Теоретичні основи освітнього моніторингу в 

умовах інклюзії. 

Тема 1. Система моніторингу як одна із форм підвищення 

якості інклюзивної освіти. 

Мета, об’єкт і предмет освітнього моніторингу в умовах 

інклюзії. Етапи освітнього моніторингу та його види 

(адміністративний, педагогічний, психологічний). Функції 

моніторингу в освіті (інформаційна, діагностична, порівняльна, 

прогностична). 

Моніторинг як дієвий інструмент запровадження інклюзивних 

програм в практиці закладу освіти. 

Тема 2. Організація та проведення моніторингу в 

інклюзивному освітньому процесі. 

Інклюзія як інновація в менеджменті персоналу. 

Характерні особливості сутності інклюзії. Освітнє 

моделювання. 

Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної 

освіти через створення системи маркетинго-моніторингових 

досліджень. 

Тема 3. Використання «індексу інклюзії» як інструменту 

моніторингу запровадження інклюзивних підходів в закладі 

дошкільної освіти. 

Історичні аспекти розробки «індексу інклюзії». 

Стратегія розвитку інклюзивного закладу освіти. Ключові 

концепції забезпечення інклюзивного підходу до розвитку 

загальноосвітніх закладів освіти («інклюзія», «бар’єри на 

  



шляху участі дітей в освітньому процесі», «ресурси, спрямовані 

на підтримку навчання та участі» й «підтримка розмаїття». 

Мета використання «Індексу інклюзії». 

Процес самооцінювання відбувається відповідно до критеріїв 

та додаткових запитань. 

Модуль 2. Технологічні засади оцінювання, створення та 

розвитку інклюзивної практики в закладі дошкільної 

освіти. 

Тема 1. Напрями оцінювання створення та розвитку в 

закладі освіти інклюзивного освітнього середовища. 

Комплексний підхід до оцінювання розвитку організаційної 

культури; освітньої політики на рівні закладу (внутрішні 

нормативні документи); запровадження інклюзивної практики. 

Тема 2. Інструменти оцінки створення й розвитку в закладі 

освіти інклюзивного освітнього середовища: індикатори та 

запитання. 

Загальна характеристика індикаторів «індексу інклюзії». 

Проведення моніторингового дослідження з використанням 

індикаторів. 

Об’єднання індикаторів і запитань: культура, політика та 

практика закладу освіти. 

Тема 3. Створення плану інклюзивного розвитку закладу 

дошкільної освіти. 

Підготовчий етап (формування координаційної групи; перегляд 

підходів до планування діяльності закладу освіти;ознайомлення 

з основними концепціями за допомого індикаторів і запитань) 

Вивчення ситуації з реалізацією інклюзивних підходів у 

діяльності закладу дошкільної освіти (вивчення думки 

персоналу та керівних органів; вивчення думки дітей; вивчення 

думки батьків/опікунів і членів місцевих громад; визначення 

пріоритетів). 

Розробка плану інклюзивного розвитку закладу освіти 

(Інтегрування визначених пріоритетів у діючий план діяльності 

закладу). 

Запровадження пріоритетних напрямів плану інклюзивного 

розвитку ЗДО (реалізація визначених пріоритетів; моніторинг 

та оцінка реалізації плану). 

Оцінка процесу впровадження інклюзивних підходів у 

діяльність ЗДО (оцінювання роботи з упровадження 

інклюзивних підходів у діяльність ЗДО; продовження роботи з 

упровадження інклюзивних підходів у діяльність закладу). 

 

4.2. Плани семінарських, практичних та лабораторних занять 

Тема «Організація та проведення моніторингу в інклюзивному освітньому процесі». 

План. 

1. Інклюзія як інновація в менеджменті персоналу. 

2. Характерні особливості сутності інклюзії. Освітнє моделювання. 

3. Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної освіти через 

створення системи маркетинго-моніторингових досліджень. 

 



Тема «Використання «індексу інклюзії» як інструменту моніторингу запровадження 

інклюзивних підходів в закладі дошкільної освіти». 

План. 

1. Історичні аспекти розробки «індексу інклюзії». Розробка «індексу інклюзії» в 

Україні. 

2. Ключові концепції забезпечення інклюзивного підходу до розвитку 

загальноосвітніх закладів освіти («інклюзія», «бар’єри на шляху участі дітей в 

освітньому процесі», «ресурси, спрямовані на підтримку навчання та участі» й 

«підтримка розмаїття». 

3. Мета використання «Індексу інклюзії». 

4. Процес самооцінювання ЗДО відповідно до критеріїв та додаткових запитань. 

 

Тема «Напрями оцінювання створення та розвитку в закладі освіти 

інклюзивного освітнього середовища». 

План. 

1. Комплексний підхід до оцінювання розвитку організаційної культури; освітньої 

політики на рівні закладу (внутрішні нормативні документи); запровадження 

інклюзивної практики. 

2. Загальна характеристика індикаторів «індексу інклюзії». 

3. Проведення моніторингового дослідження з використанням індикаторів. 

4. Об’єднання індикаторів і запитань: культура, політика та практика закладу освіти. 

 

Планування індивідуальної роботи зі студентами денної форма навчання 

№ Тема Кількіст

ь годин 

Кількість 

годин 

аудиторних 

Кількість 

годин 

самостійна 

робота 

1. Весняний семестр 

Теоретичні основи освітнього 

моніторингу в умовах інклюзії. 

40 6 34 

1.1. Система моніторингу як одна із форм 

підвищення якості інклюзивної 

освіти. 

10 2 8 

1.2. Організація та проведення 

моніторингу в інклюзивному 

освітньому процесі. 

16 2 14 

1.3. Використання «індексу інклюзії» як 

інструменту моніторингу 

запровадження інклюзивних підходів 

в закладі дошкільної освіти. 

14 2 12 

2. Осінній семестр 

Технологічні засади оцінювання, 

створення та розвитку інклюзивної 

практики в закладі дошкільної 

освіти 

50 6 44 

2.1. Напрями оцінювання створення та 

розвитку в закладі освіти 
10 2 8 



інклюзивного освітнього середовища. 

2.2. Інструменти оцінки створення й 

розвитку в закладі освіти 

інклюзивного освітнього середовища: 

індикатори та запитання. 

20 2 18 

2.3. Створення плану інклюзивного 

розвитку закладу дошкільної освіти. 
20 2 18 

Всього 90 12 78 
 

4.3. Організація самостійної роботи студенті та форми звітності: 

1. Підготувати питання для обговорення (8 год./6 тем =48 год.) 

Модуль 1. Теоретичні основи освітнього моніторингу в умовах інклюзії. 

Тема 1.1. Система моніторингу як одна із форм підвищення якості інклюзивної освіти. 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте мету, об’єкт і предмет освітнього моніторингу в умовах 

інклюзії. 

2. Розкрийте етапи освітнього моніторингу та його види (адміністративний, 

педагогічний, психологічний). 

3. Охарактеризуйте функції моніторингу в освіті (інформаційна, діагностична, 

порівняльна, прогностична). 

4. Охарактеризуйте моніторинг як дієвий інструмент запровадження інклюзивних 

програм в практиці закладу освіти. 

Тема 1.2. Організація та проведення моніторингу в інклюзивному освітньому процесі. 

Питання для обговорення: 

1. Розкрийте інклюзію як інновацію в менеджменті персоналу. Характерні 

особливості сутності інклюзії. 

2. Охарактеризуйте поняття «освітнє моделювання». 

3. Охарактеризуйте організацію ефективного процесу впровадження інклюзивної 

освіти через створення системи маркетинго-моніторингових досліджень. 

Тема 3. Використання «індексу інклюзії» як інструменту моніторингу запровадження 

інклюзивних підходів в закладі дошкільної освіти. 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте історичні аспекти розробки «індексу інклюзії». Мета 

використання «Індексу інклюзії». 

2. Розкрийте стратегію розвитку інклюзивного закладу освіти. 

3. Охарактеризуйте ключові концепції забезпечення інклюзивного підходу до 

розвитку загальноосвітніх закладів освіти («інклюзія», «бар’єри на шляху участі дітей в 

освітньому процесі», «ресурси, спрямовані на підтримку навчання та участі» й «підтримка 

розмаїття». 

4. Охарактеризуйте процес самооцінювання закладу освіти відповідно до критеріїв 

та додаткових запитань зазначених в «індексі інклюзії». 

 

Модуль 2. Технологічні засади оцінювання, створення та розвитку інклюзивної практики 

в закладі дошкільної освіти. 

Тема 2.1. Напрями оцінювання створення та розвитку в закладі освіти інклюзивного 

освітнього середовища. 



Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте сучасні підходи до розуміння поняття «інклюзивне 

середовище». 

2. Розкрийте основні вимоги до функціонування інклюзивного осовтінього 

середовища. 

3. Охарактеризуйте комплексний підхід до 

- оцінювання розвитку організаційної культури; 

- освітньої політики на рівні закладу (внутрішні нормативні документи); 

- запровадження інклюзивної практики. 

Тема 2.2. Інструменти оцінки створення й розвитку в закладі освіти інклюзивного 

освітнього середовища: індикатори та запитання. 

Питання для обговорення: 

1. Дайте загальну характеристику індикаторів «індексу інклюзії». 

2. Розкрийте процедуру проведення моніторингового дослідження з використанням 

індикаторів. 

3. Об’єднання індикаторів і запитань: культура, політика та практика закладу 

освіти. 

4. Розкрийте оцінку процесу впровадження інклюзивних підходів у діяльність ЗДО. 

Тема 3. Створення плану інклюзивного розвитку закладу дошкільної освіти.  

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте підготовчий етап (формування координаційної групи; перегляд 

підходів до планування діяльності закладу освіти;ознайомлення з основними концепціями 

за допомого індикаторів і запитань). 

2. Розкрийте етап вивчення ситуації з реалізацією інклюзивних підходів у 

діяльності закладу дошкільної освіти (вивчення думки персоналу та керівних органів; 

вивчення думки дітей; вивчення думки батьків/опікунів і членів місцевих громад; 

визначення пріоритетів). 

3. Розкрийте розробку плану інклюзивного розвитку закладу освіти (інтегрування 

визначених пріоритетів у діючий план діяльності закладу). 

4. Запровадження пріоритетних напрямів плану інклюзивного розвитку ЗДО 

(реалізація визначених пріоритетів; моніторинг та оцінка реалізації плану). 

2. Підготувати повідомлення з питань використання освітнього моніторингу 

для оцінки якості запровадження інклюзивних програм (6 год.). 

Орієнтовна тематика: 

- система моніторингу як одна із форм підвищення якості інклюзивної освіти, 

- моніторинг освітнього процесу в умовах інклюзії, 

- моніторинг якості освіти як засіб підвищення якості інклюзивної практики, 

- моніторинг – дієвий засіб формування освітньої політики інклюзивного закладу 

освіти, 

- характеристика моніторингових досліджень освітніх процесів, 

- характеристика видів освітнього моніторингу, їх особливості застосування в 

оцінці інклюзивної практики, 

- освітній моніторинг як інструмент управління інклюзивними закладом освіти. 

3. Створити презентацію «Індексу інклюзії» (4 год). 

4. Здійснити оцінку діяльності закладу освіти за одним із індикаторів «Індексу 

інклюзії» (10 год). 



5. Розробити рекомендації щодо усунення бар’єрів на шляху навчання й 

повноцінної участі дитини з особливими освітніми потребами в освітньому 

процесі ЗДО (10 год). 

V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Усне індивідуальне та фронтальне опитування, модульні контрольні роботи, 

самостійні письмові роботи, поточне тестування, індивідуалізоване спілкування студента з 

викладачем через мультимедійні засоби; використання мультимедійних освітніх 

технологій у процесі самонавчання (друковані, аудіо-, відеоматеріали та навчальні 

матеріали, що надходять з комп’ютерних мереж). 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи: 

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 

- методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат, самостійні 

письмові роботи. 

- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Кожний модуль включає бали за опрацювання лекцій, практичних і семінарських 

занять, виконання самостійної роботи, модульної контрольної роботи. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. 

11Навчальні досягнення студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю. 

Залік. 

Питання до заліку. 

1. Вивчення ситуації з реалізацією інклюзивних підходів у діяльності закладу 

дошкільної освіти. 

2. Етапи освітнього моніторингу в умовах інклюзії та його види. 

3. Загальна характеристика індикаторів «індексу інклюзії». 

4. Запровадження пріоритетних напрямів плану інклюзивного розвитку ЗДО. 

5. Інклюзія як інновація в менеджменті персоналу. 

6. Індикатори оцінки створення й розвитку в закладі освіти інклюзивного освітнього 

середовища. 

7. Історичні аспекти розробки «індексу інклюзії». 

8. Ключові концепції забезпечення інклюзивного підходу до розвитку 

загальноосвітніх закладів освіти. 

9. Комплексний підхід до оцінювання розвитку організаційної культури; освітньої 

політики на рівні закладу (внутрішні нормативні документи); запровадження 

інклюзивної практики. 

10. Мета використання «Індексу інклюзії». 

11. Мета, об’єкт і предмет освітнього моніторингу в умовах інклюзії. 

12. Моніторинг як дієвий інструмент запровадження інклюзивних програм в практиці 

закладу освіти. 

13. Напрями оцінювання створення та розвитку в закладі освіти інклюзивного 

освітнього середовища. 

14. Об’єднання індикаторів і запитань: культура, політика та практика закладу освіти. 

15. Оцінювання роботи з упровадження інклюзивних підходів у діяльність ЗДО. 



16. Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної освіти через 

створення системи маркетинго-моніторингових досліджень. 

17. Оцінка процесу впровадження інклюзивних підходів у діяльність ЗДО. 

18. Підготовчий етап (формування координаційної групи; перегляд підходів до 

планування діяльності закладу освіти;ознайомлення з основними концепціями за 

допомого індикаторів і запитань) 

19. Проведення моніторингового дослідження з використанням індикаторів. 

20. Процес самооцінювання відбувається відповідно до критеріїв та додаткових 

запитань. 

21. Розробка плану інклюзивного розвитку закладу освіти (Інтегрування визначених 

пріоритетів у діючий план діяльності закладу). 

22. Система моніторингу як одна із форм підвищення якості інклюзивної освіти. 

23. Створення плану інклюзивного розвитку закладу дошкільної освіти. 

24. Стратегія розвитку інклюзивного закладу освіти.  

25. Функції моніторингу в освіті. 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни 

контролю. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

своєчасність виконання навчальних завдань; 

повний обсяг їх виконання; 

якість виконання навчальних завдань; 

самостійність виконання; 

творчий підхід у виконанні завдань; 

ініціативність у навчальній діяльності. 



Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу. 

Підсумкова кількість 

балів (max – 100)  

Оцінка за 4-бальною шкалою  Оцінка за 

шкалою ЄКТС  

1 – 34  «незадовільно»  

(з обов’язковим повторним курсом)  

F  

35 – 59  «незадовільно»  

(з можливістю повторного складання) 

FX 

60 – 68  «задовільно»  E  

69-74  «задовільно»  D  

75 – 82  «добре»  C  

83 – 89  «добре»  B  

90 – 100  «відмінно»  A  

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 

шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка  Критерії оцінювання  

відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; 

за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь, за виконання 

завдань у повному обсязі.  

добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань; за 

виконання завдань у достатньому обсязі. 

задовільно ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань. 

незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення. 
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