
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Мiнiстерство освiти i науки України 

Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М Л. Драгоманова 

 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

В. о. декана факультету педагогіки і психології 

Матвієнко О. В. 

________________________ 
             (пiдпис) 

«____»___________20___р. 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВА РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисциплiни 

Психологічний супровід інклюзивної освіти 
(назва дисциплiни) 

освiтнього ступеня магістр 
 

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
 

 

спеціальність 053 Психологія (практична психологія) 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2019 



2 

 

  

 

Робоча програма розроблена на пiдставi навчальної програми «Психологічний супровід 

інклюзивної освіти» затвердженої на засiданнi Вченої ради НПУ iменi М. П. 

Драгоманова «___» ___________20____ року, протокол № ___ . 

 

Розробники програми:  кандидат психологічних наук, доцент Овдієнко І. М. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

  

Затверджено на засiданнi кафедри  психології і педагогіки 
(назва кафедри) 

 

«___» _______20___ року, протокол № ________ 

 

 

Завiдувач кафедри   ___________ _______________________   
(пiдпис)         (прiзвище, iнiцiали) 

  



3 

 

  

І. Опис навчальної дисципліни 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми контролю 

Галузь знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки  

Кiлькiсть кредитiв – 3 1) За джерелом інформації: •Словесні: 

лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-

конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій 
(презентація), пояснення, розповідь, бесіда. 

•Наочні: спостереження, демонстрація. 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.  

5) Методи стимулювання інтересу до 

навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення 

ситуацій зацікавленості (метод цікавих 

аналогій тощо). 

Спеціальність  

053 Психологія (практична 
психологія) 

Загальна кiлькiсть годин – 90 

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень – бакалавр  Лекцiї: 

16 8 

Семінарські заняття: 

Нормативна  10 4 

Лабораторнi заняття: 

- - 

Індивiдуальна робота: 

- - 

Самостiйна робота: 

64 78 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом 
2020 2020-2020 

Семестр - ІХ Форми поточного контролю: 
- виступи на лабораторних; 

- виконання індивідуальних завдань 

науково-дослідницького характеру; 
- співбесіда на консультаціях під час 

самостійної роботи. 

 

Тижневе навантаження  

- аудиторне: 2 год. 

- самостiйна робота: 3 год. 

Мова викладання - українська 

Форма пiдсумкового контролю залік 

 
Реформування та модернізація в галузі освіти в нашій країні відбувається згідно з демократичними 

соціально-економічними перетвореннями і пріоритетами сьогодення, які засвідчують право кожної дитини на 

здобуття освіти, адекватної її пізнавальним можливостям. В Україні законодавчо визнано право дітей з 

особливими освітніми потребами на навчання у загальноосвітніх закладах за місцем проживання. 

Система освіти, що передбачає надання освітніх послуг в умовах загальноосвітнього закладу й базується 

на принципі забезпечення основоположного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання 

набула назву інклюзивної освіти. Впровадження інклюзивної освіти в нашій країні зумовили потребу у 

підготовці психологів, педагогів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі та необхідність ввести в 

систему психолого-педагогічної підготовки дисципліну «Психологічний супровід інклюзивної освіти». 

Навчальна дисципліна «Психологічні основи інклюзивної освіти» базується на матеріалах сучасних 

вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень з інклюзивного навчання, зокрема канадських науковців, 

пропонується для вдосконалення професійної майстерності студентів педагогічних та психологічних 

спеціальностей, які навчаються у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної педагогічної освіти. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, які відображені:  

– Концепції розвитку інклюзивної освіти (наказ МОН від 01.10.2010 р. № 912), де в частині модернізації 

вищої педагогічної освіти передбачено спеціальну підготовку педагогічних кадрів для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;  

– інструктивно-методичному листі МОН, молоді та спорту № 1/9- 384 від 18.05.2012 р. «Організація 

навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»;  

– методичному листі МОН, молоді та спорту України № 1/9-529 від 26.07.2012 р. «Про організацію 

психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання», розробленому з метою 

запровадження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 5 
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(постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872), і в якому визначено функції і повноваження 

соціального педагога в контексті забезпечення соціального супроводу всіх учасників навчально-виховного 

процесу в умовах інклюзивного навчання. 

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в Україні активного впровадження набуває інтегрування 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір, що зумовлює суттєве оновлення 

змісту, організаційних форм і технологій навчання, виховання і розвитку цієї категорії дітей, забезпечення їм 

психолого-педагогічного та соціального супроводу в освітньому просторі дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

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; особливості організації, нормативно-правове забезпечення, проблеми і 

перспективи проектування інклюзивного освітнього середовища для цих дітей;  

– формування загальнокультурних та професійних компетенцій психологів, необхідних для ефективної 

діяльності в процесі реалізації програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;  

– здійснення особистісно-мотиваційної, когнітивної та практичної підготовки майбутніх психологів до 

реалізації інклюзивної моделі освіти на різних рівнях системи освіти.. 

Завдання курсу:  

– 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. 

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

загальнокультурні:  

– здатність вивчати об’єкти і процеси з точки зору соціоекономічних та культурно-історичних умов їх 

виникнення;  

– володіння практичними способами пошуку наукової і професійної інформації з використанням 

сучасних комп’ютерних засобів, мережевих технологій, баз даних і знань;  

– здатність брати участь у професійних дискусіях та інтерактивних обговореннях, логічно аргументуючи 

власну точку зору;  

– здатність вибудовувати соціальну взаємодію на принципах толерантності;  

– здатність до самовдосконалення та саморозвитку на основі рефлексії своєї діяльності;  

– здатність використовувати інноваційні технології в практичній діяльності; 

професійні:  

– здатність враховувати загальні, специфічні (при різних типах порушень) закономірності та 

індивідуальні особливості психічного та психофізіологічного розвитку, особливості регуляції поведінки і 

діяльності дитини у різні вікові періоди;  

– здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і якісно виконувати 

професійні завдання, дотримуючись принципів професійної етики;  

– здатність брати участь у міждисциплінарній та міжвідомчій взаємодії спеціалістів у вирішенні 

професійних завдань у галузі психолого-педагогічної діяльності з метою формування системи позитивних 

міжособистісних стосунків, психологічного клімату та організаційної культури в освітньому закладі;  



5 

 

  

– здатність організовувати міжособистісні контакти, спілкування учнів з порушеннями психофізичного 

розвитку та їх ровесників у процесі внутрішньошкільної інтеграції, спільну діяльність дітей та дорослих, 

спільну та індивідуальну діяльність дітей відповідно до вікових норм їх розвитку;  

– здатність проектувати і здійснювати діагностичну роботу, профілактичні та корекційно-розвивальні 

програми для дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку;  

– володіння сучасними технологіями проектування і організації наукового дослідження у своїй 

професійній діяльності на основі комплексного підходу до вирішення проблем професійної діяльності. 

Вимоги до вхідних знань, умінь та навичок: успішне засвоєння навчальних дисциплін: «Педагогіка», 

«Соціальна педагогіка», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Основи дефектології», «Організація 

шкільної соціально-психологічної служби», «Філософія освіти». 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

– знати: основний зміст, структуру, напрями, специфіку діяльності соціального педагога з організації та 

впровадження інклюзивного навчання; науково обґрунтовані методи і сучасні технології в організації власної 

професійної діяльності; особливості взаємодії соціального педагога зі спеціалістами інших служб в системі 

інклюзивного навчання; норми професійної етики соціального педагога;  

– вміти: використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час вивчення різних 

навчальних дисциплін психолого-педагогічного спрямування, при організації соціального супроводу всіх 

учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання; ефективні стратегії взаємодії з 

різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими потребами; складати програму діяльності 

спеціалістів психологічної служби навчальних закладів (згідно визначених функцій і повноважень соціального 

педагога) з проектування інклюзивного освітнього середовища для дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку; працювати з нормативно-правовими джерелами і оформлювати документацію, що регламентує 

діяльність соціального педагога в системі інклюзивної освіти;  

– володіти: навичками відбору змісту, форм і методів діяльності соціального педагога в організації 

психологічної служби в системі інклюзивної освіти; навичками створення сприятливих умов для взаємодії дітей 

з особливими потребами з соціальним середовищем з метою попередження виникнення або усунення вже 

існуючих дестабілізуючих розвиток факторів та формування стійкості до ситуацій дезадаптації; навичками 

побудови системи соціального супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах дошкільного 

та загальноосвітнього навчального закладу. 
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ІІІ. Тематичний план дисципліни «Педагогічна психологія» 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредів ЄКТС 216 годин. 

№  

з/п 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма) 

Кiлькiсть годин 

(заочна форма) 

  

А
у
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и
то

р
н

i 
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ек

ц
iї
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м
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ар
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к
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Л
аб

о
р
ат
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С
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у

д
и

то
р

н
i 

Л
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ц
iї

 

П
р

ак
ти

ч
н

i 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

 

С
Р

С
 

Модуль 1. Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти 
1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 

3 2 1  8 1 1   9 

2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського 
законодавства 

3 2 1  8 1 1   9 

3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі 3 2 1  8 1 1   9 

Модуль 2. Інклюзивна освіта – від основ до практики  

4. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному 
закладі 

3 2 1  8 1 1   10 

5. Роль родини в процесі інтегрування дитини з особливими 

потребами в соціокультурне середовище 

3 2 1  8 1 1   10 

6. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 
навчання 

3 2 1  8 2 1  1 10 

7. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивного процесу в 

ДНЗ  

3 2 1  8 2 1  1 10 

8. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивного процесу в 

ЗНЗ 

5 2 3  8 3 1  2 11 

Разом: 26 16 10  64 12 8  4 78 

 

ІV. Зміст дисципліни 
№  3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст К-сть год 

1. Модуль 1. Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти В. Л. 

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

визначення та основні принципи 

Зміст теми. Вступ до навчального курсу: програма, структура та очікування. Визначення понять 
«інтеграція», «соціальна інтеграція», «освітня інтеграція», «інклюзія», «інклюзивна освіта», 

«інклюзивне навчання», «порушення психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін. Інклюзивна 

освіта як модель соціального устрою. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. Історія спеціальної 
освіти й інклюзії. Еволюція ставлення суспільства та держави до осіб з психофізичними порушеннями й 

становлення системи спеціальної освіти. Соціальна та медична моделі порушень психофізичного 

розвитку. Основні принципи інклюзивної освіти. Міжнародні організації, що формують політику в 

галузі інклюзивної освіти. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. 

  

1.2

. 
Тема 2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського законодавства 

Зміст теми. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти, зокрема, Саламанкська 

декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. Приклади з законодавчо-нормативної бази окремих країн. 
Освітні закони України Сучасна освітня нормативно-правова база (положення про спеціальну школу, 

положення про ПМПК, положення про індивідуальне навчання, порядок організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах тощо). 

  

1.3 Тема 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі 
Зміст теми. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та горизонтальна структура; 

спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі 

багатопрофільні центри і т. ін.) Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей. Особливості 

впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти. Розгляд і 
обговорення окремих найпоширеніших контроверсійних питань у навчанні дітей з особливими 
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потребами. 
2. Модуль 2. Інклюзивна освіта – від основ до практики   
2.1 Тема 4. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі  

Зміст теми. Створення адекватних організаційно-педагогічних умов – запорука успішного 

інклюзивного навчання. Професійне співробітництво як одна з основних умов ефективного 

інклюзивного навчання і виховання дітей з психофізичним и порушеннями. Науково-методичні основи 
професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі. Професійне співробітництво як 

сучасна тенденція організації освітнього процесу. Психолого-педагогічні особливості професійного 

співробітництва. Організація професійного співробітництва в інклюзивній школі. Бар’єри в розвитку 
професійного співробітництва. Організація діяльності міждисциплінарної команди спеціалістів. 

Специфіка співробітництва різних фахівців в інклюзивній школі. 

  

2.2 Тема 5. Роль родини в процесі інтегрування дитини з особливими потребами в соціокультурне 

середовище 
Зміст теми. Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітнє середовище. Батьки як члени навчальних команд. Роль батьків в оцінюванні розвитку 

своєї дитини. Завдання батьків як членів навчальної команди. Допомога громадських організацій та 
соціальних служб. Волонтерство та адвокатство батьків. Соціально-педагогічні умови формування 

батьківської компетентності у родинах дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

  

2.3 Тема 6. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. 

Зміст теми. Корекційно-педагогічний супровід як складова психолого-педагогічного супроводу 
дітей з особливостями психофізичного розвитку. Поняття про корекційну спрямованість навчання. 

Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. Основні принципи корекційно-

розвивальної роботи. Шляхи забезпечення корекційного компоненту інклюзивної освіти. Алгоритм 
визначення корекційних цілей. Корекційно спрямовані методики навчання. Засоби корекції. Участь 

батьків у забезпеченні ефективності корекційної роботи. Значення корекційно-педагогічного супроводу 

для загального розвитку дитини з особливими освітніми потребами 

  

2.4 Тема 7. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного процесу в ДНЗ 

Зміст теми. Значення соціального-педагогічного супроводу дітей, які мають особливі потреби, в 

інклюзивних дошкільних навчальних закладах. Завдання і зміст соціально-педагогічного супроводу в 
умовах інклюзивного навчання. Алгоритм діяльності соціального педагога в інклюзивному 

дошкільному навчальному закладі. Створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного 

середовища. Взаємодія соціального педагога інклюзивного ДНЗ з сім’єю та іншими інституціями з 

проблем дитинства. Соціально-педагогічний патронат сімей, які мають дітей раннього і дошкільного 
віку з порушеннями психофізичного розвитку, в контексті модернізації системи дошкільної освіти. 

Модель соціально-педагогічної діяльності інклюзивного дошкільного 22 навчального закладу. 

  

2.5 Тема 8. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного процесу в ЗНЗ 

Зміст теми. Значення соціально-педагогічного супроводу дітей, які мають особливі потреби, в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Завдання і зміст соціально- педагогічного супроводу цих дітей в 

загальноосвітніх закладах з інклюзивною формою навчання. Алгоритм діяльності соціального педагога  
та його функції в інклюзивному освітньому середовищі. Співпраця соціального педагога з іншими 

учасниками освітнього процесу, спеціалістами соціальної сфери з метою забезпечення корекційно-

розвивальної роботи з учнями, які мають порушення психофізичного розвитку. Модель соціально-
педагогічної діяльності інклюзивної школи. 

  

 
4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять 

Модуль 1. Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти 

Тема 1. Генезис науково-термінологічних підходів до проблеми залучення осіб з ОПФР в 

загальноосвітньому просторі 
І. Запитання для дискусії : 

1. Як Ви розумієте розмаїття, гнучкість і трансформацію освітнього середовища? Наведіть приклади 

розмаїття навчального середовища, гнучкості навчального процесу та трансформації освітньої системи.  
2. Як соціально-політичні процеси вплинули на освіту дітей з порушеннями психофізичного розвитку?  

3. Зазначте відмінності між термінами: «аномальні діти» та «діти з особливими освітніми потребами». 

ІІ. Індивідуальні завдання для студентів 



8 

 

  

1. Заповніть картку: «Понятійно-категоріальний апарат інклюзивної освіти» 

 

Поняття Зміст 

Діти з особливими освітніми потребами  

Сегрегація   

Інтеграція   

Освітня інтеграція  

Соціальна інтеграція  

Інклюзія   

Інклюзивна освіта  

Інклюзивне навчання  

 

2. Заповніть картку: «Основні переваги інклюзивного підходу для різних учасників освітнього процесу» 

Учасники освітнього процесу Основні перваги 

Діти з особливими потребами  

Діти з типовим розвитком  

Педагоги   

Суспільство   

Батьки   

 

3. Заповніть картку: «Основні ознаки сегрегативного та інклюзивного навчання» 

 

Основи сегрегативного навчання Основи інклюзивного навчання 

  

 

4. Демонстрація презентації на тему: «Розвиток інклюзивної освіти в зарубіжній країні» (одна країна на 
вибір студента). 

 

 

Тема 2. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі інклюзивної освіти 

 

І. Запитання для дискусії : 

1. Назвіть і проаналізуйте основні міжнародні документи в галузі прав осіб з 28 порушеннями 
психофізичного розвитку.  

2. На основі теоретичних знань визначте зобов’язання держав, які ратифікували: Конвенцію ООН про права 

дитини, стаття 28: «Держави визнають право дитини на освіту, з метою поступової реалізації цього права на 
основі надання рівних можливостей вони повинні …» та Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю.  

3. Розкрийте завдання, які ставить ООН і Саламанська декларація перед освітою осіб з особливими 

потребами та основні принципи інклюзивної освіти, задекларовані у Саламанській декларації. Конвенція ООН 

про права людей з інвалдінстю.  
4. Назвіть і проаналізуйте нормативно-правові документи, які забезпечують корекційно-реабілітаційну 

допомогу дітям з особливими потребами в Україні.  

5. Визначте шляхи, якими можна досягти рівного доступу до якісної освіти.  
6. Охарактеризуйте основні негативні фактори, що створюють труднощі для впровадження інклюзивного 

виховання 

ІІ. Індивідуальні завдання для студентів 
1. Підготуйте презентацію на тему: «Закони та нормативно-правові акти, які регламентують інклюзивне 

навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні» 

Прокоментуйте визначення, подане в Саламанській декларації: «У рамках інклюзивних шкіл діти з 

особливими освітніми потребами мають одержувати додаткову допомогу, яка потрібна їм для забезпечення 
їхнього повноцінного навчання. Інклюзивні школи є найефективнішим засобом, що гарантує солідарність між 

дітьми з особливими потребами та їхніми однолітками. Зарахування дітей до спеціальних шкіл, спеціальних 

класів чи до секцій у межах будь-якої школи на постійній основі має бути винятком, рекомендованим тільки в 
тих випадках, коли цілком очевидне те, що навчання у звичайних класах може задовольнити освітні чи 

соціальні потреби певної (окремої) дитини, або, якщо це необхідно для благополуччя цієї дитини або 29 інших 

дітей». 
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2. Проаналізуйте «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п – Назва з екрану. Визначте: завдання навчального закладу щодо 

запровадження інклюзивного навчання; особливості діяльності соціального педагога в умовах інклюзивного 
навчання. 

3. Напить есе: «Чому саме батьки повинні мати визначальне право у виборі освітніх послуг для своєї 

дитини, контролювати, стежити за процесом навчання, брати у ньому участь?» 
 

 

Тема 3. Сучасна система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку 
 

І. Запитання для дискусії : 

1. Як демократичні процеси вплинули на функціонування освітньої системи?  

2. Зазначте позитиви й негативи стихійного інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку 
в загальноосвітній простір.  

3. Поясніть відмінності між «державоцентристською» та «дитиноцентристською» освітніми системами. 

ІІ. Індивідуальні завдання (за вибором) 
1. Складіть карту знань «Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку». 

2. Підберіть з власного досвіду приклад педагогічної ситуації, що ілюструє стихійне інтегрування дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітній простір та прокоментуйте його. 

 

Модуль 2. Інклюзивна освіта – від основ до практики 

Тема 4. Особливості взаємодії навчального закладу з родинами, які виховують дитину з ООП.  

Роль родини у впровадженні інклюзивної освіти 
І. Запитання для дискусії : 

1. Визначте роль батьків в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі як 

членів команди ІПР.  
2. Чому інклюзія є вибором сучасних батьків?  

3. Окресліть бар’єри на шляху успішної співпраці з батьками дітей з особливими освітніми потребами та 

запропонуйте шляхи їх вирішення.  

4. Опишіть діяльність батьківських громадських організацій в Україні та за кордоном.  
ІІ. Індивідуальні завдання:    

1. Заповніть «батьківський записник» та обговоріть результати, розподіливши ролі: батька, педагога та 

психолога. 
БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАПИСНИК 

Моя дитина має успіхи в таких сферах: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Ознаки, що вказують на можливі труднощі в навчанні та потребу більшої підтримки: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Інформація, яку я можу надати стосовно потреб моєї дитини в 
навчанні:________________________________________________________________________________________ 

Зразки запитань, які можна обговорити з учителями дитини:  

– Які успіхи моєї дитини у школі в цьому році?  
– Чи є у Вас якісь особливі зауваження щодо її навчання або поведінки?  

– Як я можу взяти участь а оцінюванні навчальних потреб моєї дитини? Запропонуйте свої питання. 

2. Обдумайте ситуацію: до школи, в якій Ви працюєте психологом, привели дитину з особливими освітніми 
потребами. Розробіть план першої зустрічі з батьками.  

3. Напишіть есе на тему: «Роль батьків у спеціальній та інклюзивній освіті».  

4. Напишіть есе на тему: «Інклюзія чи сегрегація – роздуми батьків».  

5. Підготуйте мультимедійну презентацію помічника-радника для вчителів, батьків, дітей-однолітків, які 
навчаються разом із дітьми з особливими потребами (категорія учасника освітнього процесу обирається 

студентом самостійно за власним бажанням). 

 

Тема 5. Особливості діяльності соціального педагога в умовах інклюзивного навчання і виховання в ДНЗ 

І. Запитання для дискусії: 
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1. Охарактеризуйте напрями діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу з 

інклюзивною формою навчання.  

2. Визначте функціональні обов’язки соціального педагога в умовах дошкільної інклюзивної освіти.  

3. Розкрийте особливості співпраці соціального педагога з іншим персоналом дошкільного навчального 
закладу.  

ІІ. Індивідуальні завдання (за вибором): 

1. Складіть карту знань: «Cоціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу в дошкільному 
навчальному закладі з інклюзивною формою навчання».  

2. Складіть карту знань: «Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища», скориставшись 

статтею Тіма Лормана «Сім стовпів підтримки інклюзивної освіти. Як перейти від запитання «Чому?» до 
запитання «Як?»» і охарактеризувавши кожен зі «стовпів» у малих групах.  

3. Обдумайте ситуацію: дошкільний навчальний заклад не має ресурсів для надання спеціальних освітніх 

послуг дитині з особливими освітніми потребами. Яким будуть ваші дії як соціального педагога для 

позитивного вирішення цієї ситуації. 
 

Тема 6. Особливості діяльності соціального педагога в умовах інклюзивного навчання в школі 

І. Запитання для дискусії: 
1. Охарактеризуйте напрями діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу з 

інклюзивною формою навчання  

2. Визначте функціональні обов’язки соціального педагога в умовах загальноосвітнього навчального 
закладу.  

3. Розкрийте особливості співпраці соціального педагога з іншим персоналом загальноосвітнього 

навчального закладу. 

ІІ. Індивідуальні завдання (за вибором): 
1. Опрацюйте статтю Т. Сак «Контроль та оцінювання соціальної компетентності учнів з 

особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі», складіть карту знань до цієї статті.  

2. Складіть карту знань: «Cоціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу в 
загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання».  

3. Складіть карту знань: «Система комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».  

4. Напишіть есе: «Якою, на Вашу думку, має бути інклюзивна школа?» 
 

1.3. Організація самостійної роботи студентів 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності підготовки студентам надається 
можливість виконувати творчі роботи й завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний 

характер. Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у студентів 

креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота (максимальний бал – 10, 1 робота за семестр) 

Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не лише  теоретичні аспекти, а й проводять 

власне пілотажне емпіричне дослідження за методиками (тест, анкета, інтервю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок 
рукопису (може бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 сторінки, 

результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, список літератури (не менше 3 джерел). 

 2. Реферат (максимальний бал – 10, 1 робота за семестр) 
Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише переказувати думки авторів, а й 

висловлювати власні, тобто передбачає критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел ). 
3. Аналіз монографій (максимальний бал – 5, 1 робота за семестр) 

Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати оригінальний текст і зробити 

власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

4. Психологічний аналіз твору мистецтва: повісті, роману, віршів, кінофільму тощо. (максимальний 
бал – 5, 1 робота за семестр) 

Виконуючи дану роботу, студенти не лише в теоретичній, а й в образній формі висловлюють своє 

ставлення до тієї чи іншої психологічної проблеми. Обсяг – 3 сторінки. 
5. «Лист до автора твору» (максимальний бал – 5, 1 робота за семестр) 
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Тема. Філософські методологічні засади освітньої інтеграції 

 

I. Заповніть картку. Ідеї філософських напрямів, які мали значний вплив на розвиток освітніх 

інтонаційних процесів у світі. 

Напрям філософії Основні філософські ідеї, які мають вплив на розвиток інклюзивної 

освіти 

Діалектико-матеріалістична філософія   

Екзистенціалізм   

Прагматизм   

Постмодернізм   

Феноменологія   

Персоналізм   

Філософська антропологія   

Інший напрям (на вибір студента)  

 

Тема. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти 
1. Заповніть картку. 

Основні поняття  Зміст  

Загальна Декларація ООН про права людини   

Конвенція про права дитини   

Конвенція про права людей з інвалідністю   

Саламанська декларація   

Принципи інклюзивної освіти    

Законодавча освітня база України щодо організації і впровадження 

інклюзивної освіти 

 

 

Тема. Сучасна система спеціальних освітніх послуг для дітей з ООП. 

1. Написати есе: «Чому інклюзивна освіта визначена як найбільш інноваційний рух в освіті 20-го 

сторіччя?» 
 

Тема. Професійне співробітництво в дошкільному навчальному закладі з інклюзивною формою 

навчання. 
1. Складіть карту знань «Бар’єри в розвитку професійного співробітництва та шляхи їх подолання». 

 

Тема. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. 

1. Підготуйте доповідь на тему: “Практичний психолог загальноосвітнього навчального закладу: десять 

кроків до вдосконалення». 

 

Тема. Роль родини у впровадженні інклюзивної освіти. 

1. Поміркуйте та представте помічник-радник у вигляді Word-документу для:  

– вихователів, які працюють в інклюзивній групі;  
– батьків, які виховують дітей з ООП; 

 
Тема. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивного навчання в дошкільному навчальному закладі 

1. Складіть карту знань: «Алгоритм соціально-педагогічного супроводу дошкільника в умовах 
інклюзивного виховання». 

 

Тема. Соціально-педагогічний супровід учнів з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі 

1. Складіть карту знань: «Алгоритм соціально-педагогічного супроводу молодшого школяра в умовах 

інклюзивного навчання». 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА (навчальний проект) 
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Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, 

результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Завершується виконання ІНДЗ захистом навчального проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологічні основи інклюзивної освіти» 
– це вид науково-практичної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, висвітлює рівень 

опанування знаннями з корекційної педагогіки та практичними уміннями аналізувати досліджувану проблему, 

відображає певний рівень навчальної компетентності студента- бакалавра. З даної дисципліни студент виконує 
індивідуально-дослідне завдання (творчий проект) за результатами вивчення змістових модулів I, II.  

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 практична робота у межах навчальної програми курсу «Психологічні основи 

інклюзивної освіти», яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 

практичних занять і охоплює значний обсяг змісту навчального курсу.  
Вид ІНДЗ – мультимедійний творчий проект у вигляді відеоролику на тему: «Діти з особливими 

освітніми потребами хочуть жити не надіями, а реальністю. Інклюзія як прояв людяності» (до 10 хвилин). 

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 
 

Критерії оцінювання ІНДЗ (творчого проекту) 

№ Критерії оцінювання роботи Макс. к-ть балів за 

кожним критерієм 

1 Творчий задум мультимедійного проекту. Креативність сценарію 10 

2 Креативність викладу фактів, ідей, результатів творчого пошуку. Аналіз сучасного 

стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій і перспектив подальшого розвитку 

даного питання. 

10 

3 Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій щодо розв’язання проблем 

інклюзивної освіти, визначення перспектив удосконалення корекційно- 

розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання. 

5 

4 Оригінальність представлених матеріалів в аспекті методичного наповнення. 5 

всього 30 

 

Шкала оцінювання ІНДЗ 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 

рівню 

Оцінка за традиційною системою 

Високий 26-30 Відмінно 

Достатній 21-25 Добре 

Середній 11-20 Задовільно 

Низький 0-10 Незадовільно 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Навчальні досягнення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із дисципліни «Основи 
інклюзивної освіти» 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. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 
відповідно до навчально- методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 

європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 
 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

№ Вид діяльності Кількість рейтингових балів 

1 Відвідування лекцій (1 б) 8 б. 

2 Відвідування семінарського заняття (1 бал) 5 б. 
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3 Робота на семінарському занятті (10 балів) 40 

4 Виконання модульної контрольної роботи (25) 50 

5 Виконання завдання для самостійної роботи (5) 45 

6 ІНДЗ (виконання творчого проекту) 30 

 Підсумковий рейтинговий бал min. 180 max. 200 

 

Питання до заліку 

1. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  

2. Соціальна та медична моделі порушень.  
3. Категоріальність дітей з особливими потребами та термінологічні визначення.  

4. Основні принципи інклюзивної освіти.  

5. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.  
6. Досвід зарубіжних країн з впровадження інклюзивної освіти.  

7. Освітні закони України та нормативно-правові положення стосовно навчання дітей з особливими 

потребами.  
8. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей.  

9. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні. Характеристика спеціальної освіти та її 

,ресурсні можливості.  

10. Інклюзивні школи – ефективні школи.  
11.Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища.  

12.Педагоги як провідники змін.  

13.Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими потребами в загальноосвітнє середовище.  
14.Батьки – як члени навчальних команд.  

15.Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку.  
16.Мультидисциплінарна навчальна команда та її діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу.  

17.Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання.  

18.Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): визначення та складові.  

19.Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-розвивальні програми, їх адаптація та модифікація.  
20. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.  

21. Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану.  

22. Оцінювання навчальних досягнень та розвитку учнів з особливими освітніми потребами.  
23.Особливості безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.  

24.Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень.  

25.Інструментарій оцінювання.  

26.Тестування в умовах інклюзивного навчання.  
27.Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх учнів.  

28.Взаємозв’язок диференційованого викладання та оцінювання.  

29.Наукові дослідження проблем інклюзивної освіти. 

 

 

Основні друковані джерела 
1. Байда Л.Ю. Інвалідність та суспільство:[навч.-метод. посіб.] / Л.Ю. Байда, О.В. Красюкова-Еннс, С.Ю. 

Буров та ін. / За заг. ред. Л.Ю. Байди, О.В. Красюкової-Еннс. – К., 2012. – 216 с.  

2. Данілявічутє Є.А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в 

Україні // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – №1 (65). – 2013. – С. 2-8.  
3. Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта: [навч.-метод. посіб.] / С.М. Єфімова, С.В. Королюк / За 

заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2011. – 164 c. – (Серія «Інклюзивна освіта»).  

4. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /[Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід 
Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.  
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