
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Менеджмент в інклюзивній освіті» на період з 12.03. по 03.04.2020 року 

для студентів 1 курсу магістратури, групи 104 МДІО денної форми навчання 

Дата 

за 

розкл

адом 

Час за 

розкла

дом 

Вид 

заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(e-mail) 

Кількі

сть 

балів 

18.03.

2020 
1400 

Індивідуа

льна 

робота 

Соціальне 

партнерство в 

реалізації політик/ 

стратегій програм 

інклюзивної 

освіти. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте напрямки впливу громадських 

інститутів на державну владу і на соціальну політику стосовно 

людей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

2. Охарактеризуйте теоретико-концептуальні засади 

соціального партнерства. 

3. Розкрийте механізми взаємодії закладу освіти в умовах 

інклюзії із соціальними партнерами. 

4. Визначте технології соціального партнерства. 

2. Скласти тезаурус термінів з менеджменту 

інклюзивної освіти. 

Основні поняття теми: соціальне партнерство, 

партнерська взаємодія, технології соціального партнерства. 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 

5 

25.03.

2020 
1400 

Індивідуа

льна 

робота 

Професійний 

розвиток 

персоналу в 

закладах освіти в 

умовах інклюзії. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте акмеологічні та андрагогічні підходи 

до професійного розвитку персоналу здатного до реалізації 

інклюзивного підходу в дошкільній освіті. 

2. Охарактеризуйте особистісні та професійні якості 

педагога інклюзивної освіти. Заходи підвищення кваліфікації 

2 



педагогів. 

3. Визначте роль керівника закладу у формуванні 

інклюзивної компетентності членів колективу. 

2. Скласти тезаурус термінів з менеджменту 

інклюзивної освіти. 

Основні поняття теми: акмеологічні та андрагогічні 

підходи, етика професійної взаємодії, інклюзивна 

компетентність педагога, позитивний імідж. 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 

01.04.

2020 
1400 

Індивідуа

льна 

робота 

Соціально-

педагогічне 

проектування у 

сфері інклюзивної 

освіти. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте соціально-педагогічне проектування 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному освітньому середовищі. 

2. Освітнє середовище як аспект соціально-педагогічної 

адаптації дітей з особливими потребами. 

3. Розкрийте сучасні підходи до оновлення змісту та 

виокремлення організаційно-педагогічних умов в соціально-

психологічній реабілітації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2. Скласти тезаурус термінів з менеджменту 

інклюзивної освіти. 

Основні поняття теми: соціально-педагогічне 

проектування, соціально-педагогічна адаптація дитини з 

особливими потребами, принцип соціального зв’язку. 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 
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