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ВСТУП 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Організація інклюзивного 

освітнього простору» складено відповідно до освітньої програми підготовки 

другого (магістерського) рівня спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, 

кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних наук; професіонал з управління 

та експертизи освітнього простору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення сутності, 

напрямків соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають особливі 

потреби. 

 Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Психологія вищої школи», 

«Педагогіка вищої школи» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Методологічні та законодавчо-нормативні засади 

інклюзивної освіти. 

Змістовий модуль 2. Інклюзивна освіта від основ до практики. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація 

інклюзивного освітнього простору» є: формування систематизованих 

наукових уявлень про сутність, основні завдання, напрями соціально-

педагогічної роботи з дітьми, які мають особливі потреби.  

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Організація інклюзивного 

освітнього простору» є:  

 формування у студентів загальнокультурних та професійних 

компетенцій соціальних педагогів, необхідних для ефективної 

діяльності в якості організаторів та виконавців програм інклюзивного 

навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; 

 формування фахової компетентності: організаційну, теоретико-

методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-

педагогічну, спеціально-методичну, проектувальну, консультативну, 

компетентність у сфері інклюзивного навчання;  

 забезпечення набуття практичних навичок у сфері інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

 

Програма навчальної дисципліни «Організація інклюзивного 

освітнього простору» передбачає:  

- краще розуміння індивідуальних особливостей тих, хто навчається та 

оволодіння різноманітними педагогічними методиками для 



ефективного сприяння розвиткові дітей з урахуванням їхньої 

індивідуальності; 

- оволодіння особливостями організації, нормативно-правового 

забезпечення, проблеми і перспективи проектування інклюзивного 

освітнього середовища для цих дітей;  

- знання загальнокультурних та професійних компетенцій соціальних 

педагогів, необхідних для ефективної діяльності в якості організаторів 

та виконавців програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку;  

- здійснення особистісно-мотиваційну, когнітивну та практичну 

підготовку майбутніх магістрів соціальної педагогіки до реалізації 

інклюзивної моделі освіти на різних рівнях системи освіти 

 

У процесі вивчення студентами навчальної дисципліни  «Організація 

інклюзивного освітнього простору» опанування ними теоретичними, 

методичними і практичними засадами курсу формуються такі програмні 

результати навчання: 

Знання: 

                          

 ПРН 3. – ФК 1. – ЗК 2.: 

 

- розуміти  різноманітні педагогічні методики для ефективного сприяння 

розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності; 

- організовувати пошук засвоєння теоретико-методологічних, нормативно 

правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти; 

- знати і розуміти теоретичні засади інклюзивної педагогіки: теорії, 

концепції, принципи, ключові поняття інклюзивної освіти;  

- знати організаційні моделі освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми 

потребами;  

- знати законодавчо-правове базу організації інклюзивної освіти студентів; 

зміст нормативних документів; 

- ознайомитися з інструктивно-методичними джерелами, що регламентують 

професійну діяльність і функціональні;  

- знати методи безпечної практики роботи зі студентами із особливими 

потребами та стратегії діяльності у непередбачених ситуаціях (у міру їх 

виникнення). 

 

Уміння: 

 

  ПРН 8. – ФК 17. – ЗК 7. 

 



- організовувати процес психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі; 

- демонструвати вміння поводитися нестандартно, бути винахідливими, а 

також співчувати іншим;   

- аргументувати підтримку розвитку інклюзивної освіти, виражати позитивне 

ставлення і адекватне сприймання інклюзивної освіти; 

- планувати, організовувати і реалізовувати первинне оцінювання розвитку і 

особливих потреб дитини; 

- вміти критично оцінювати та визначати прогресивні педагогічні підходи 

щодо організації освітньої ситуації та інклюзивного освітнього простору в 

умовах закладу освіти;  

- використовувати нормативну базу, що регулює забезпечення прав студентів 

із особливими потребами на освіту;  

- застосовувати різноманітні педагогічні технології навчання студентів із 

особливими освітніми потребами;  

- використовувати вміння та навички педагогічного співробітництва в 

інтердисциплінарній команді фахівців, зорієнтованого на якісну освіту 

студентів із особливими потребами.  

 

 

Комунікація: 

 

ПРН 20. – ФК 18. – ЗК 5. 

 

- налагоджувати позитивне ставлення та сприяти діалогу у суспільстві до 

дітей з особливостями психофізичного розвитку, створювати психологічно 

комфортне середовище в освітній установі; 

- впорядковувати налагодження й підтримання дружніх стосунків з людьми, 

які відрізняються; 

- консультувати учасників освітнього процесу у процесі забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в 

інклюзивному освітньому середовищі; 

- використовувати набуті знання при організації професійної діяльності у 

системі інклюзивної освіти;  

- виявляти повагу до ціннісного потенціалу (релігійного, етнічного, 

професійного, особистісного) інших фахівців, що дозволяє використати 

ресурс комунікації для спільного розв’язання професійних завдань в 

інклюзивних освітніх закладах;  

- створювати умови для комунікації із представниками наукових і 

громадських організацій, державних і приватних закладів освіти. 

 

Автономія та відповідальність: 

 

   ПРН 24. – ФК 12. – ЗК 5. 



 

- демонструвати здатність природно сприймати і толерантно ставитися 

до людських відмінностей; 

- аналізувати здатність організовувати  психолого-педагогічний супровід 

дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

- розуміти деонтологічні норми у процесі оцінювання розвитку і 

особливих потреб дитини; 

- розуміти специфіку і оптимізувати діяльність асистента вчителя, 

фахівця зі спеціальної освіти з організації та впровадження 

інклюзивного навчання з урахуванням особливостей їхньої взаємодії з 

іншими 6 учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти; 

- виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної 

проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність, 

громадянські та патріотичні чесноти при виконанні функціональних 

обов’язків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Змістовий модуль 1  

 

Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти. 

 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою 
Генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи Вступ до 

навчального курсу: програма, структура та очікування. Визначення понять 

«інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного розвитку», «особливі 

потреби» та ін. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. Історія спеціальної 

освіти та інклюзії. Соціальна та медична моделі порушень розвитку. Основні 

принципи інклюзивної освіти.  

 

 

Тема 2. Міжнародні та національні механізми захисту прав людини 

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, 

інструктивно-методичні листи МОН України щодо організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; психологічного і 

соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання; завдань працівників психологічної служби щодо 

запровадження інклюзивного навчання, тощо. «Конвенція про права людей з 

інвалідністю», «Загальна декларація з прав людини» та інше. 

 

Тема 3. Модернізація спеціальної освіти в Україні. Рівність та 

недискримінація. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна 

та горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри 

тощо). 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 

потребами. Властивості прямої, непрямої та множинної дискримінації 

 

 

 

 

 

 

 



 

Змістовий модуль 2  

 

Інклюзивна освіта від основ до практики 

 

Тема 4. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти 
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. Налагодження стосунків з педагогами та персоналом 

школи. Обмін конструктивною інформацією. Допомога громадських 

організацій та соціальних служб. Батьки – активні учасники шкільної 

громади. Волонтерство та адвокатство батьків.  

 

 

Тема 5. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

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

порушеннями психофізичного розвитку. Мультидисциплінарна команда та її 

діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу. Співпраця фахівців 

як умова успішності інклюзивного навчання педагогів.  

 

 

Тема 6. Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів 
Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. Державний стандарт для дітей з особливими 

освітніми потребами. Загальноосвітні, спеціальні та корекційно-розвивальні 

програми, їх адаптація та модифікація. Реалізація курикулуму в навчальному 

процесі.  

 

 

Тема 7. Психолого-педагогічне оцінювання учнів з особливими освітніми 

потребами 
Інструментарій оцінювання. Діагностичне оцінювання. Якісне оцінювання. 

Вивчення стану соціальної компетентності учнів з особливими освітніми 

потребами. Спостереження та інтерв’ю. Тестування в умовах інклюзивного 

навчання.  

 

  

Тема 8. Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних 

потреб 

Диференційоване викладання: обґрунтування підходу. Диференціація змісту; 

процесу, кінцевих результатів. Взаємозв’язок диференційованого викладання 

та оцінювання. Сучасні системи навчання як основа стратегій викладання в 



інклюзивному навчальному закладі. «Особлива дитина: навчання і 

виховання». 

 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ 

ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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