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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з  програми  навчальної дисципліни 

“Стандартизоване оцінювання та диференціоване 

навчання в інклюзивному просторі”) 
 

 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 2,5 

Галузь знань 

0101 – педагогічна 

освіта 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 2 

Напрям 

6.010102 – початкова 

освіта 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

Початкова освіта 

4-й  

Курсова робота   – Семестр 

Загальна кількість годин - 

75 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

 20  год.  год. 

Практичні, семінарські 

 20 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 35 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: екзамен (8год.) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

              У сучасних умовах становлення та розвитку громадянського 

суспільства на засадах свободи, творчості, гуманізму, милосердя в Україні, 

цінність життя будь-якої людини, незалежно від її чеснот чи обмежень, є 

визначальною. З огляду на зростання негативної  динаміки наявності дітей з 

особливими освітніми потребами та зменшенням  кількості учнів  у спеціальних 

закладах, за даними Державного комітету статистики України, постає питання 

щодо розвитку інклюзивного навчання за місцем проживання із забезпеченням 

відповідного психолого-педагогічного супроводу, ключовою складовою цього 

процесу є забезпечення стандартизованого оцінювання та  диференційованого 

викладання в інклюзивному класі. 

             Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній 

орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність   у закладах з 

інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному 

суспільстві, а також розвитку професійних морально-етичних якостей, 

необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього   

педагога. 

     Завдання курсу: засвоєння теоретичних і практичних основ курсу; 

створення бази знань, умінь, навичок, необхідної для роботи в інклюзивному 

освітньому середовищі; підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» до педагогічної діяльності в  навчальних закладах з інклюзивною 

формою навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

     знати: понятійно-термінологічний апарат навчальної діяльності в умовах 

інклюзії; головні професійні вимоги до фахівця, який  працює у закладі з 

інклюзивною формою навчання; сучасні філософські засади педагогічної 

діяльності в контексті інклюзії; засади складання індивідуальної програми 

розвитку дитини, засоби і форми організації навчання учнів з різними 

особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі; 

         вміти: аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини; 

організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного 

розвитку; корегувати облаштування середовища з метою більш продуктивного 

навчання дітей з різними особливостями психофізичного розвитку; складати 

індивідуальну програму розвитку, здійснювати  функціонально – поведінкового 

оцінювання дитини; мати уявлення про технологію портфоліо; складати план 

позитивного поведінкового втручання з метою повноцінної соціалізації дитини 

в інклюзивному освітньому середовищі. 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

          Змістовий модуль 1. 

Тема 1.  Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами – основний документ з організації навчання дитини в 

інклюзивному освітньому просторі 

 

План 

1. Поняття індивідуальної програми розвитку 
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2. Основні функції індивідуальної програми розвитку 

3. Складові індивідуальної програми розвитку. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте поняття універсального дизайну у освітньому контексті 

2. Яке значення у практичному освітньому процесі має методична складова 

універсального дизайну у навчанні та відповідна підготовка педагогічних 

працівників? 

3. Назвіть основні функції індивідуальної програми розвитку 

4. Розкрийте зміст основних складових індивідуальної програми розвитку. 

5. Охарактеризуйте загальні принципи диференційованого викладання в 

загальноосвітньому середовищі. 

Література 

1. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник. – К., 2012. –  

216 с. 

2.  Лорман Т. Інклюзивна освіта : практ. посіб. Проект інклюзивна освіта для 

дітей з особливими потребами в Україні / Тім Лорман, Джоан Деппелер, 

Девид Харві. – К., 2010. – 295 с. 

3. Лупарт Д. Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти 

до інклюзивних шкіл / Д. Лупарт, Ч. Веббер ; Університет м. Калгарі, 

провінція Альберта. Проект освіти для особливих потреб у Канаді. 

Канадсько-українська мережа досліджень (КУМД). – 2007. – Лют. – 98 c. 

4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии /  

Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.  

5. Синьов Віктор Миколайович // Педагогічний словник / за ред. 

   

Тема 2. Планування диференційованого викладання. Процес створення 

індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими потребами 

План  

1. Проведення комплексної оцінки сильних і слабких сторін дитини 

2. Цілі та завдання індивідуальної програми розвитку. Вимірювані навчальні 

та розвиткові цілі на рік 

3. Роль педагога у плануванні диференційованого викладання. Визначення 

прогресу дитини 

4. Особливості залучення батьків до розробки і подальшої реалізації 

індивідуальної програми розвитку.  

Контрольні запитання та завдання 

1. Особливості розвитку дитини в сегрегованому середовищі 

3. Процес психолого-педагогічного оцінювання можливостей дитини 

4. Технології цілепокладання у процесі створення індивідуальної програми 

розвитку (технологія SMART) 

5. Які є чинники правильно організованого середовища?  

6.    Адаптація та модифікація навчального процесу в контексті створення 

індивідуальної програми розвитку 

7. Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма як 

складові індивідуальної програми розвитку 

 

 

 

 

Література 
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1.Маслоу А. Мотивация личности / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с. 

    2. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты / 

под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 

208–118. 

    3. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Н. М. Синьов, А. 

Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–10. 

Тема 3. Методи вивчення та корекції поведінки в контексті 

диференційованого викладання 

План 

1. Функціонально-поведінкове оцінювання учнів з особливими потребами 

2. Методика складання плану позитивного поведінкового втручання 

3. Стратегії поведінкової корекції та педагогічної підтримки учнів з 

особливостями психофізичного розвитку 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Які основні етапи методики функціонально-поведінкового оцінювання?  

2. Які фахівці задіяні у вивченні поведінки дитини? 

3. Назвіть основні елементи плану позитивного поведінкового втручання 

4. Охарактеризуйте методи позитивного заохочення у процесі корекції 

небажаної поведінки 

5. Охарактеризуйте методи негативного заохочення у процесі корекції 

небажаної поведінки. 

Література 

1. Ферт О. Обдаровані діти з ГРДУ: позитивні сторони та складності у 

навчанні / О.Ферт // Креативність і творчість. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 

Психологія. Педагогіка. – К., 2009. – Темат. вип. № 1. – С.  144–147. 

2. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для 

учнів з ГРДУ / О.Ферт // Дефектологія. – 2009. – Вип. 3. – С. 15–18. 

3. Ферт О. Психолого-педагогічні умови підготовки фахівців до роботи з 

гіперактивними учнями в системі загальноосвітніх закладів України /  

О.Ферт // Вища освіта України. – К., 2008. – Т.ІІ (9). – С. 572–577. 

4. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі 

однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki 

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce 

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної 

думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja 

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna 

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : 

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169. 

5. Ферт О. Теоретические подходы к организации инклюзивного образования. 

Опыт Украины и Канады в контексте международных тенденций развития 

инклюзивного образования / О. Ферт // [Електронний ресурс]// Сайт 

проекту S World – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ 

ru/predlagayuneobhodimo/%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90

%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%

C2%B0 

7. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з 

поведінковими розладами / Ольга Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. 

– Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276. 



 7 

Тема 4. Технології самооцінки професійного розвитку педагогів 

План 

1. Педагогічна компетентність як сукупність різних видів компетенцій 

2. Індикатори якості роботи педагога за «Інструментом професійного 

розвитку» (ІSSA) 

3. Інтерпретація оцінювання якості роботи педагога 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть основні види компетенцій у структурі педагогічної 

компетентності педагога 

2. Розкрийте значення індикаторів якості роботи педагога за основними 

цільовими напрямами 

3. Як інтерпретуються результати якості роботи педагога? 

4. Наведіть приклади оцінювання роботи педагога за різними напрямами 

діяльності 

Література: 

1.Гайдукевич С. Е. Средовой подход в инклюзивном образовании // Инклю- 

зивное образование: состояние, проблемы, перспективы. — Минск: Четыре 

четверти, 2007. –34 с. 

2. Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в 

інклюзивному 

навчальному закладі: навчально-методичний посібник / Під ред. А. А. 

Колу- 

паєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 360 с. (Strategies for 

Teaching in 

Inclusive School). 

3. Зиннхубер Х. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного 

раз- 

вития, игры и упражнения: От 4 до 7,5 года. – М.: Теревинф, 2009. –160 с. 

4. Кипхард Э.- Й. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного и 

со- 

циального развития: От рождения до 4-х лет. – М.: Теревинф, 2009. – 112 с. 

5. Романюк І. А. Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: 

техно- 

логія розробки, підготовки та проведення: метод. посіб. – Тернопіль: Ман- 

дрівець, 2014. – 152 с. 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 5. Діагностування, стандартизоване оцінювання та 

диференційоване навчання дітей з різними особливостями 

психофізичного розвитку 

План 

 

1. Особливості психолого педагогічного вивчення дітей з різними видами 

порушень. 

2. Діти з сенсорними порушеннями в умовах диференційованого навчання. 

3. Особливості диференційованого навчання дітей з вадами опорно-рухового 

апарату. 
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4. Диференційоване навчання дітей з розладами поведінки та емоцій та 

порушеннями розумового розвитку. 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Загальні принципи психолого-педагогічного вивчення дітей з різними 

порушеннями 

2.  Особливості диференціації навчального процесу для дитини з 

сенсорними порушеннями в загальноосвітньому середовищі.  

3.  Стратегії підтримки дитини з вадами опорно-рухового апарату в 

умовах масової школи 

4. Дитина з порушеннями розумового розвитку в умовах інклюзії, особливості 

навчання та соціальної підтримки 

5. Особливості планування навчального процесу для дітей з розладами 

спектру аутизму. 

6.  Дитина з розладами поведінки та емоцій (гіперкенетичні розлади), 

особливості діагностики та планування навчального процесу. 

 

 

 

Література 

1.  Лорман Т. Інклюзивна освіта : практ. посіб. Проект інклюзивна освіта для 

дітей з особливими потребами в Україні / Тім Лорман, Джоан Деппелер, 

Девид Харві. – К., 2010. – 295 с. 

2. Лупарт Д. Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти 

до інклюзивних шкіл / Д. Лупарт, Ч. Веббер ; Університет м. Калгарі, 

провінція Альберта. Проект освіти для особливих потреб у Канаді. 

Канадсько-українська мережа досліджень (КУМД). – 2007. – Лют. – 98 c. 

3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии /  

Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.  

4. Синьов Віктор Миколайович // Педагогічний словник / за ред.  

М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 417–418. 

5. Сиротюк А. Л. Дифференцированное обучение младших школьников с 

учетом индивидуально-пcихологических особенностей : дис. … докт. псих. 

наук : 19.00.07 / А. Л. Сиротюк. – М., 2004. – 356 с. 

6.  Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з 

поведінковими розладами / Ольга Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. 

– Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276. 

 

  

Тема 6. Етапі впровадження диференційованого викладання в щоденну 

практику 

План 

 

1. Підготовка педагога до роботи в класі 

2. Оцінка програми навчання 

3. Аналіз індивідуальних особливостей усіх учнів класу. 

4. Планування диференційованого уроку. 

5. Оцінювання. 

6. Вдосконалення практики роботи на основі попередніх результатів роботи 
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Контрольні запитання та завдання  

1. Назвіть основні складові підготовки педагога до роботи в класі з 

інклюзивною формою навчання 

2. Охарактеризуйте відповідність державних навчальних програм різним 

видам особливих потреб учнів в інклюзивному освітньому середовищі. 

3. Охарактеризуйте етапи планування диференційованого уроку 

4. Назвіть можливі форми і методи оцінювання роботи учнів в залежності від 

їх особливих освітніх потреб 

5. Назвіть основний принцип оцінювання динаміки навчальних результатів 

для дітей з особливими освітніми потребами 

Література 

   1.   Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до 

загальноосвітніх класів. – Львів: Товариство ―Надія‖, 2002. 

Маслоу А. Мотивация личности / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с. 

    2. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты / 

под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 

208–118. 

    3. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Н. М. Синьов, А. 

Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–10.  

    4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогіка) / под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд. стереот. – М. : 

Академия, 2006. – 250 с. 

  

 

Тема 7. Реалізація підходів диференційованого викладання в 

інклюзивному класі 

 

План 

1. Взаємозв’язок і взаємообумовленість диференційованого викладання та 

оцінювання 

2. Технології диференційованого викладання  

3. Адаптації та модифікації змісту, процесу,продукту, середовища 

Контрольні запитання та завдання  

1. Охарактеризуйте взаємозв язок диференційованого викладання та 

поведінкового та академічного оцінювання 

2. Назвіть головні технології диференційованого викладання 

3. Як ви розумієте поняття адаптацїї змісту, процесу, продукту і середовища 

4. 3. Як ви розумієте поняття модифікації змісту, процесу, продукту і 

середовища 

  

Література 

1. Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами 

до загальноосвітніх класів. – Львів: Товариство ―Надія‖, 2002. 

2. Denig, S.J. (2004). Multiple intelligences and learning 

styles: two complementary dimensions. Niagara University. The Teachers College 

Record. 

3. Dillihunt, M.L. Ph.D. (2004). The effects of multiple 

intelligence and direct instruction on third and fifth grade student 

achievement, task engagement, student motivation and teacher 

efficacy. Howard University, 2003, 107 pages; AAT 3114619 
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4. Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in 

practice. New York: Basic Books 

5. Hoerr, T. (2002). Applying mi in schools. Retrieved October 

5, 2005, from, 

http://www.newhorizons.org/strategies/mi/hoerr2.htm 

 

Тема 8 Планування та аналіз уроків 

План 
1.Аналіз методів викладання 

2.Організація роботи учнів на уроці  

3. Оцінювання результатів диференційованого уроку 

Контрольні запитання та завдання 

1. Особливості методики планування диференційованого уроку 

2. Особливості методики викладання диференційованого уроку 

3. Методи залучення учнів до роботи в інклюзивному класі 

4. Особливості оцінювання результатів диференційованого уроку 

Література 

1.Kagan, L. (2000). Multiple intelligences: structure and 

activities. San Clemente, CA: Kagan Publishings. 

2.Kaplan, R.M. & Saccuzzo, D. P. (2001). Psychological 

testing: principles, applications, and Issues 5th ed. Belmont, CA: 

Wadsworth/Thomas Learning. 

3.Kulieke, M., Bakker, J., Collins, C., Fennimore, T., Fine, F., 

Herman, J., Jones, B.F., Raack, L & Tinzman, ( 1990). Why should 

assessment be based on a vision of learning? Retrieved 2005, from 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl_esys/assess.htm 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього л п лаб інд ср       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Індивідуальна 

програма 

розвитку дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами – 

основний 

документ з 

організації 

навчання дитини 

в інклюзивному 

освітньому 

просторі 

 

 

8 2 2   4       

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl_esys/assess.htm
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Тема2. Планування 

диференційова

ного 

викладання. 

Процес 

створення 

індивідуальної 

програми 

розвитку для 

дітей з 

особливими 

потребами 

12 4 4   4       

Тема 3. Методи 

вивчення та 

корекції 

поведінки в 

контексті 

диференційованог

о викладання. 

8 2 2   4       

 Тема 4. Технології 

самооцінки 

професійного 

розвитку 

педагогів 

8 2 2   4 

 

 

 

      

Разом змістовий 

модуль 1 

36 10 10   16       

Змістовий модуль 2             

Тема 5  

Діагностування, 

стандартизоване 

оцінювання та 

диференційоване 

навчання дітей з 

різними 

особливостями 

психофізичного 

розвитку 

16 4 4   8       

Тема 6. Етапи 

впровадження 

диференційованог

о викладання у 

щоденну 

практику 

8 2 2   4       
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Тема 7 Реалізація 

підходів 

диференційованог

о викладання в 

інклюзивному 

класі 

8 2 2   4       

Тема 8. Планування та 

аналіз уроків в 

інклюзивному 

класі 

7 2 2   3       

             

Разом – зм. модуль 3 39 10 10   19       

Усього годин  75 20 20   35       

 

Курсова робота Немає  - -  -   - - -  

Усього годин             

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

 годин 

1  Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами – основний документ з організації 

навчання дитини в інклюзивному освітньому просторі 

 

 

 

 2 

2   Планування диференційованого викладання. Процес створення 

індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими 

потребами 

 4 

3  

 Методи вивчення та корекції поведінки в контексті 

диференційованого викладання 

 2 

4   Технології самооцінки професійного розвитку педагогів 

 

 2 

5 Діагностування, стандартизоване оцінювання та 
диференційоване навчання дітей з різними особливостями 
психофізичного розвитку 

 4 

6  Етапі впровадження диференційованого викладання в щоденну 

практику 

 2 

7   Реалізація підходів диференційованого викладання в 

інклюзивному класі 

 

 2 

8 Планування та аналіз уроків в інклюзивному класі  2 

 Разом  20 
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1. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1       Практична робота № 1. Тема:  10 

2 Практична робота № 2. Тема: Складання індивідуальної програми розвитку  15 

3 Практична робота № 3. Тема: Планування та аналіз диференційованого уроку 10 

 Разом 35 

 

 

Тема 1. Функціонально-поведінкове оцінювання та складання плану 

позитивного поведінкового втручання 

Література 

1. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для 

учнів з ГРДУ / О.Ферт // Дефектологія. – 2009. – Вип. 3. – С. 15–18. 

2. Ферт О. Психолого-педагогічні умови підготовки фахівців до роботи з 

гіперактивними учнями в системі загальноосвітніх закладів України /  

О.Ферт // Вища освіта України. – К., 2008. – Т.ІІ (9). – С. 572–577. 

3. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі 

однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki 

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce 

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної 

думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja 

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna 

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : 

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169. 

4. Ферт О. Теоретические подходы к организации инклюзивного образования. 

Опыт Украины и Канады в контексте международных тенденций развития 

инклюзивного образования / О. Ферт // [Електронний ресурс]// Сайт 

проекту S World – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ 

ru/predlagayuneobhodimo/%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90

%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%

C2%B0 

Тема 2. Складання індивідуальної програми розвитку 

Література 

1. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского 

аутизма. – Москва: Просвещение, 1991. 

2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – 

Москва, 2000. – С.131-158.    

3. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей. – Минск: БелАПДИ, 1997. 

 

Тема 3. : Планування та аналіз диференційованого уроку 

Література 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1 Немає  

2   

...   

 

8. Самостійна  робота – 35 год. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Диференційоване викладання як елемент методичної складової 

універсального дизайну у навчанні 

8 

2 Вивчення потреб учнів інклюзивного класу 8 

3 Дослідження загальноосвітнього закладу за критеріями наявності 

основних складових універсального дизайну   у навчанні. 

 

4 Функціонально-поведінкове оцінювання 

таскладанняпланупозитивного поведінкового втручання 

8 

5 Планування та аналіз диференційованого уроку 11 

 Разом  35 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять; 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт; 

3) реферування наукової літератури за темами лекційних. Семінарських та 

практичних занять; 

 

Протягом вивчення курсу «Диференційоване навчання та стандартизоване 

оцінювання в інклюзивному просторі» студенти відвідують конкретні  

навчальні заклади, набудуть навички практичної роботи з дітьми різного 

віку та різної складності захворювання 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ 

 

Написати реферат за одною з тем курсу. Обсяг не менше 10 сторінок. 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Не передбачене 

 

 

                                                                                                    

10.Методи контролю 

 

Оцінювання семінарських занять. За одне семінарське заняття студент може 

максимально отримати 1 бал (див. табл.. 1). 

                                                                                                                         Таблиця 

1. 

Розподіл балів за семінарські заняття 

 

Вимоги Бали 
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Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 3 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); 

неповна відповідь; доповнення 

2-0,5 

 

Неправильна відповідь 0 

 

Максимально за семінарські заняття студенти упродовж семестру можуть 

отримати 30 балів. 

 

Оцінювання практичних занять. Студенти виконують три практичні роботи. 

За практичні роботи студенти можуть максимально у сумі отримати 3 балів. 

Студенти повинні взяти активну участь хоча б у одній практичній роботі. 

Розподіл балів див. у табл. 2.  

                                                                                                                           Таблиця 

2. 

Розподіл балів за практичні роботи. 

Вимоги Бали 

Активна участь у практичній роботі, успішне виконання, 

правильна інтерпретація, акуратне оформлення 

    3 

Участь упрактичній роботі, успішне виконання, помилка при 

інтерпретації (або недбале оформлення) 

2-1 

 

Нездача практичної роботи; відсутність на занятті   0 

 

              

Максимально за практичні роботи упродовж семестру можна отримати 3 бали. 

 

Оцінювання змістових модулів. Тести складаються з питань відповідних тем. 

До кожної теми пропонується по 8 тестових питань; правильна відповідь за 

кожне тестове питання оцінюється 1-м балом. У підсумку за семестр 

студенти за тестові завдання можуть максимально отримати 16 балів. 

Модулі складають у модульний тиждень під час семінарських занять 

викладачеві, який проводить заняття. 

 

Оцінювання реферування наукової літератури. Реферування наукової 

літератури полягає у тому, що студенти опрацьовують наукову літературу 

до кожної із 7-ми тем. Конспекти навчальної літератури не зараховуються. 

Обсяг одного джерела – дві сторінки учнівського зошита у клітинку без 

пропуску рядків (див. табл. 3). Самостійна робота літературними 

джерелами приймається лише у модульному тижні. Максимально за 

реферування літератури упрдовж семестру можна отримати 10 балів.  

                                                                                                                                 

Таблиця 3 

Розподіл балів за роботу з літературними джерелами 

Модуль Сумарна кількість 

опрацьованих джерел 

за модуль 

бали 

І   Від 11 до 12 3 



 16 

 Від 9 до 10 2,5 

Від 7 до 8 2 

Від 5 до 6 1, 5 

Від 3 до 4 1 

Від 1 до 2  0, 5 

0 0 

ІІ Від 14 до 16 4 

Від 12 до 13 3, 5 

Від 10 до 11 3 

                Від 8 до 10 2,5 

                Від 6до 7 2 

                 Від 4 до 5 1, 5 

                 Від 2 до 3 1 

 1 0. 5 

 0 0 

 

 

 

                                                                         

11.Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий 

тест 

(екзам

ен) 

Сума 

   Змістовий 

    модуль 1 

     

    

 

 Зміст овий модуль 2 

   50 100 
 Т1   Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 Т8 

3    6   3   13 6 3 3 13 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів 

з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 

різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 
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90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 

яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок 

FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими 

радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 

відповідних дисциплін. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

 

1.Ферт О. Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру як 

інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі 

напрацювань канадсько-українського проекту ―Інклюзивна освіта для дітей 

з особливими потребами в Україні. Аналіз досягнень та проблемних питань 

/  

О. Ферт // Вища освіта України. – 2012. – С. 387–394. 

2. Ферт О. Вплив просвітницької діяльності в середовищі педагогів на 

диференціацію навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітніх закладах та формування інклюзивної освітньої політики у 

Львівському регіоні / О. Ферт // Вища освіта України. – К., 2011. – Т. ІІ (27). 

– С. 436–440. 

3. Ферт О. Историческо-социальные аспекты развития инклюзивного 

образования. Основные тенденции формирования инклюзивной 

образовательной политики в Украине / О.Ферт // Университеты и общество. 

Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке : сб. материалов III 

Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 12–14 апреля 2011 г.). – М. : Изд-

во МГУ им. Ломоносова, 2011. – С. 435–443. 

4. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для 

учнів з ГРДУ / О.Ферт // Дефектологія. – 2009. – Вип. 3. – С. 15–18. 

5. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі 

однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki 

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce 

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної 

думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja 

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna 

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : 

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169. 

6. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з 

поведінковими розладами / Ольга Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. 

– Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276. 

 

 

13. Рекомендована література 
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 Основна література 

 

1. Богданова І. М. Соціальна педагогіка / І. М. Богданова. – К., 2008. –  

343 с. 

2. Боднар В. Виростити конкурентоспроможного учителя. Управління 

формуванням професійної компетентності вчителя початкового навчання / 

В. Боднар, І. Шапошнікова // Управління освітою. – 2006. – № 22. – С. 12–

16.  

3. Боднар В. І. Вчитель про дітей, які мають труднощі у навчанні / В. І. Боднар 

// Почат. шк. – 1995. – № 10–11. – С. 6–9.  

4. Васянович Г. П. Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному 

етапі її розвитку / Г. П. Васянович // Педагогіка і психологія професійної 

освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2013. – № 3. – С.9–30. 

5. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. 

Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2006. – 364 с. 

6. Вісник проекту інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в 

Україні. – Жовтень 2009–лютий 2010. – С. 23. 

7. Выготский Л. С. Принципы воспитания физически дефективных детей / Л. 

С. Выготский // Основы дефектологии. – СПб. ; М. : ―Лань‖, 2003. – C.60–

81.  

8. Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх 

класів / Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. –255 с.  

9. Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному класі : навч.-

метод. посіб. / Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко. – К. : Видавн. група 

―А.С.К.‖, 2012. – 360 с. – (Серія ―Інклюзивна освіта‖). 

10. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету 

науки // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19 : 

Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / відп. ред. В. М. Синьов. – 

К. : НПУ, 2005. – С. 3–23. 

11. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / пер. с англ. Н. М. 

Никольской / Д. Дьюи ; под ред, Н. Д. Виноградова. – М. : Издание Т-ва 

―Мир‖, 1999. – 202 с. 

12. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г.Кремень ; Акад. пед. наук України. – К. 

: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

13. Завьялов П. С. Формула успеха: маркетинг / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. 

– М. : МО, 1991. – 415 с. 

14. Звєрєва І. Д. Професійний етичний кодекс – нагальна вимога часу /  

І. Д. Звєрєва. Соціальна робота в Україні / І. Д. Звєрєва. – 2003. – № 3. –  

С. 33–39. 

15. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник. – К., 2012. –  

216 с. 

16. Інноваційні моделі соціальних послуг. Т. 1. Український фонд 

соціальних інвестицій. – К: 2006. – 320 с. 

17. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи: 

модульний курс дистанційного навчання / А. Й. Капська, О. В. Безпалько,  

Р. Х. Вайнола ; заг. ред. А. Й. Капської. – К. : [б. и.], 2002. – 164 с. 

18. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : підручник / А. Й. Капська,  

О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола. – К. : Центр учб. літ-ри, 2011. – 488 с. 
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19. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва : навч. посіб. / М. Д. 

Касьяненко. – К. : Вища шк.,1993. – 320 с. 

20. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті /  

С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 328 с. 

21. Коваль Л. Т. Соціальна педагогіка / Л. Т. Коваль, І. Д. Звєрєва,  

С. Р. Хлебік. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с. 

22. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи / А. А. 

Колупаєва. – К. : ―Самміт-книга‖, 200. –, 269 с. 

23. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю // Резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН. – 2009. – № 61/106. 

24. Конституційний закон Канади 1982 року. Канадська Хартія прав і 

свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pdp.org.ua/legislation/bills-foreign/279-49-l4 

25. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Із змінами і 

доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року  

№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 

586-VII,  від 21 лютого 2014 року № 742-VII. Сайт ―Ліга закон‖ // 

[Електронний ресурс]/ Режим доступу – 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254k. html 

26. Краплич Р. Проекти та управління ними : практ. посіб. для 

неприбуткових організацій. Фундація ім. князів-благодійників Острозьких 

[Україна] / Р. Краплич. – Рівне: 2004. – 120 с. 

27. Лорман Т. Інклюзивна освіта : практ. посіб. Проект інклюзивна освіта 

для дітей з особливими потребами в Україні / Тім Лорман, Джоан Деппелер, 

Девид Харві. – К., 2010. – 295 с. 

28. Лупарт Д. Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем 

освіти до інклюзивних шкіл / Д. Лупарт, Ч. Веббер ; Університет м. Калгарі, 

провінція Альберта. Проект освіти для особливих потреб у Канаді. Канадсько-

українська мережа досліджень (КУМД). – 2007. – Лют. – 98 c. 

29. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии /  

Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.  

30. Синьов Віктор Миколайович // Педагогічний словник / за ред.  

М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 417–418. 

31. Сиротюк А. Л. Дифференцированное обучение младших школьников с 

учетом индивидуально-пcихологических особенностей : дис. … докт. псих. 

наук : 19.00.07 / А. Л. Сиротюк. – М., 2004. – 356 с.  

32. Соколянський, І. П. Про поведінку особистості / І. П. Соколянський // 

Рад. освіта. – 1925. – № 4. – С.7–20. 

33. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в совре-

менной России : учебник / А. С. Автономов, Т. И. Виноградова,  

М. Ф. Замятина, Н. Л. Хананашвили / под общей ред. А. С. Автономова. – М. : 

Фонд ―НАН‖, 2003. – 852 с. 

34. Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною 

недостатністю / відп. ред. В. М. Синьов. – К., 2004. – 312 с 

35. Специфіка роботи соціального гувернера з сім’ями, що мають дітей з 

особливими потребами : метод. реком. до вивчення курсу „Основи 

соціального гувернерства‖ / [уклад. Л. І. Кобилянська]. – Чернівці : ЧНУ, 

2001. – 38 с. 

36. Тренінгові модулі. Серія навчальних матеріалів. Організаційний 

розвиток. Врядування неурядових організацій. Менеджмент неурядових 
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організацій. Життєздатність неурядових організацій. Відстоювання інтересів 

дітей з особливими потребами. – К., 2011. – 243 с. 

37. Ферт О. Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру як 

інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі 

напрацювань канадсько-українського проекту ―Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в Україні. Аналіз досягнень та проблемних питань /  

О. Ферт // Вища освіта України. – 2012. – С. 387–394. 

38. Ферт О. Вплив просвітницької діяльності в середовищі педагогів на 

диференціацію навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітніх закладах та формування інклюзивної освітньої політики у 

Львівському регіоні / О. Ферт // Вища освіта України. – К., 2011. – Т. ІІ (27). – 

С. 436–440. 

39. Ферт О. Историческо-социальные аспекты развития инклюзивного 

образования. Основные тенденции формирования инклюзивной 

образовательной политики в Украине / О.Ферт // Университеты и общество. 

Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке : сб. материалов III 

Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 12–14 апреля 2011 г.). – М. : Изд-во 

МГУ им. Ломоносова, 2011. – С. 435–443. 

40. Ферт О. Історико-соціальні засади становлення й розвитку інклюзивної 

освіти / О. Ферт // Вища освіта України. – 2010. – Т. І (19). – С. 524–530. 

41. Ферт О. Обдаровані діти з ГРДУ: позитивні сторони та складності у 

навчанні / О.Ферт // Креативність і творчість. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. 

Педагогіка. – К., 2009. – Темат. вип. № 1. – С.  144–147. 

42. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті 

для учнів з ГРДУ / О.Ферт // Дефектологія. – 2009. – Вип. 3. – С. 15–18. 

43. Ферт О. Психолого-педагогічні умови підготовки фахівців до роботи з 

гіперактивними учнями в системі загальноосвітніх закладів України /  

О.Ферт // Вища освіта України. – К., 2008. – Т.ІІ (9). – С. 572–577. 

44. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі 

однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki 

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce 

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки 

(XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja 

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna 

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : 

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169. 

45. Ферт О. Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в Україні 

і Канаді / О.Ферт // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального 

закладу ―Переяслав –Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди‖. – 2013. – Вип. 29. – Т. ІV. – С. 512-519. 

46. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з 

дітьми з поведінковими розладами / Ольга Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – 

2009. – Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276. 

47. Ферт О. Формування інклюзивної освітньої політики як основний 

інструмент успішного залучення дітей з особливими освітніми потребами до 

умов загальноосвітнього середовища / О. Ферт // Вища освіта України. – 2009. 

– Т. 2. – С. 191–194. 
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48. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи : методол. 

семінар, 22 листоп. 2000 р. : зб. наук. праць. Вип.3 / Заг. ред. В. Андрущенка. – 

К. : Знання, 2000. – 520 с. 

49. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – 

559 с. 

50. Чарнов Д. Д. Як досягти змін : пер. з англ. / Чарнов Даєн Дж., Ратш 

Керолін. – Львів: 2002. – 115 с. 

 Додаткова література 

 

1. Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з 
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Періодичні видання 

1. Вища освіта України. –К. [Теоретичний та науково-методичний 

часопис]. 

2. Дайджест педагогічних ідей та технологій. –К.  

3. Мандрівець. –К. [Освітній журнал]. 

4. Освіта і управління. –К. [Науково-освітній і суспільно-політичний 

часопис]. 

5. Палітра педагога. –К. [Всеукраїнське видання для педагогів та батьків]. 

6. Педагогика. –М. [Научно-теоретический журнал] 

7. Педагогіка і психологія. –К. [Науково-теоретичний та інформаційний 

журнал] 

8. Педагогіка толерантності. –К. [Громадсько-психолого-педагогічний 

журнал для вчителів, вихователів, науковців] 

9. Пост методика. –Полтава. [Щомісячний науково-методичний журнал] 

10. Практична психологія та соціальна робота. –К. [Науково-практичний та 

освітньо-методичний журнал] 

11. Рідна школа. –К. [Щомісячний науково-педагогічний журнал] 

12. Шлях освіти. – К. [Науково-методичний журнал] 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

Міждисциплінарні зв’язки.  Курс «Диференційоване навчання та 

стандартизоване оцінювання в інклюзивному просторі»  пов’язаний з курсами 

загальної педагогіки, соціальної педагогіки, корекційної педагогіки,  психології  розвитку,  

основи спеціальної  психології, психіатрії, невропатології, медичної генетики. 

 

 

 Уклала доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Ферт О.Г. 

 


