
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

Освітній моніторинг інклюзивних програм 

Групи 14-змдіо, 17змдіоЛуб 
Гребенюк Тетяна Миколаївна  

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

02.04.2020 12.30-13.50 Лекція Тема. Система моніторингу 

як одна із форм підвищення 

якості інклюзивної освіти. 

Зміст теми  

1. Мета, об’єкт і предмет 

освітнього моніторингу в 

умовах інклюзії.  

2. Етапи освітнього 

моніторингу та його види 

(адміністративний, 

педагогічний, психологічний). 

3. Функції моніторингу в 

освіті (інформаційна, 

діагностична, порівняльна, 

прогностична). 

4. Моніторинг як дієвий 

інструмент запровадження 

інклюзивних програм в 

практиці закладу освіти. 

1. Зайти на електронну пошту 

опрацювати вислані викладачем 

матеріали. 

2. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

3. Виконати завдання та надіслати на 

електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1) Короткий конспект за змістом теми. 

2) Визначте та опишіть декількома 

реченнями, яка організація (чи 

організації) мають здійснювати  

моніторинг інклюзивних програм. 

Встановіть роль батьків у цьому 

процесі. 
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02.04.2020 14.00-15.20 Лекція Тема. Організація та 

проведення моніторингу в 

інклюзивному освітньому 

процесі. 

Зміст теми 

1. Інклюзія як інновація в 

менеджменті персоналу. 

2. Характерні особливості 

сутності інклюзії.  

3. Освітнє моделювання. 

4. Організація ефективного 

процесу впровадження 

інклюзивної освіти через 

створення системи 

маркетинго-моніторингових 

досліджень. 

1. Зайти на електронну пошту 

опрацювати вислані викладачем 

матеріали. 

2. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

3. Виконати завдання та надіслати на 

електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1) Короткий конспект за змістом теми. 

2) Розкрийте поняття "соціалізація" як 

найсуттєвіше джерело процесу 

розвитку особистості. 

20 

04.04.2020 12.30-13.50 Лекція Тема. Використання 

«індексу інклюзії» як 

інструменту моніторингу 

запровадження 

інклюзивних підходів в 

закладі дошкільної освіти. 

1. Історичні аспекти розробки 

«індексу інклюзії». 

2. Стратегія розвитку 

інклюзивного закладу освіти. 

3. Ключові концепції 

забезпечення інклюзивного 

підходу до розвитку 

загальноосвітніх закладів 

освіти («інклюзія», «бар’єри 

на шляху участі дітей в 

1. Зайти на електронну пошту та 

опрацювати вислані викладачем 

матеріали. 

2. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

3. Виконати завдання та надіслати 

на електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1.) Короткий конспект за змістом 

теми. 

2) Визначити сильні та слабкі сторони  

запровадження інклюзивної освіти в 

Україні. 
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освітньому процесі», 

«ресурси, спрямовані на 

підтримку навчання та участі» 

й «підтримка розмаїття». 

4. Мета використання 

«Індексу інклюзії». 

5. Процес самооцінювання 

відбувається відповідно до 

критеріїв та додаткових 

запитань. 

04.04.2020 14.00-15.20 Семінарські Тема. Використання 

«індексу інклюзії» як 

інструменту моніторингу 

запровадження 

інклюзивних підходів в 

закладі дошкільної освіти. 

 

1. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

2. Виконати завдання та надіслати на 

електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net  

Теоретичні питання (зробити короткі 

відповіді на кожне питання у вигляді 

тез) 

1. Основні принципи впровадження 

інклюзивної освіти.  

2. Моделі освітньої інтеграції.  

3. Поняття «депривація», 

«інвалідність».  

4. Існуючі стереотипи щодо осіб з 

інвалідністю.  

5. Конвенція про права осіб з 

інвалідністю.  

6. Поняття «особа з особливими 

освітніми потребами». 

Практичні завдання 

1. Проаналізувати концепції 

існуючих моделей «інвалідності»: 
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моральна модель, благодійна модель, 

медична модель, реабілітаційна 

модель, економічна модель, соціальна 

модель, британська модель, модель 

HANDICAP, культурна модель, 

правозахисна модель.  

2. Підготувати презентацію однієї з 

обраних моделей (форма довільна). 

 

 
 


