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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання  

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 
 Обов’язкова 

  
 Спеціальність: 

011 Освітні, педагогічні 
науки 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
підготовка реферату 
 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 150  

2-й  
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:  
аудиторних – 3год. 
самостійної роботи 
студента – 6год. 

Освітній ступінь: 
магістр 

 

20 год.  
Практичні, семінарські 
20 год.  
Лабораторні 
20 год.  
Самостійна робота 
90 год.  

Вид контролю:  

екзамен  
Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія і практика вищої професійної освіти 

в Україні», «Психологія вищої школи», «Технологія та організація наукових досліджень в 
освіті»; «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта»; «Іноземна мова в 
професійній діяльності»; «Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці»; 
«Педагогіка вищої школи», «Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти» 

 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – є засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та 

організаційно-методичних засад інклюзивної освіти в Україні, навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах закладу загальної освітньої освіти. Загальноосвітні навчальні 
заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до освітніх потреб дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, зокрема підготувати розумне пристосування в умовах 
універсального дизайну, як-от: доступного робочого місця, врахування різного впливу 
шкільного середовища на сенсорну сферу учня, матеріально-технічне забезпечення освітнього 
процесу (використання кольору, світла, тексту, дотику), забезпечення гнучкості навчальних 
програм, випрацювати методику спільного навчання дітей, застосування інклюзивних 
технологій навчання 
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Завдання курсу інклюзивна педагогіка: 
знати: 
- нормативні вітчизняні та міжнародні документи, які визначають законодавчу базу 

інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти; 
- інструменти забезпечення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами (інклюзивну  політику і культуру, інклюзивні цінності, інклюзивні технології, методи 
і форми навчання та оцінювання тощо); 

- принципи та стратегії універсального дизайну та розумного пристосування; 
- особливості професійної вчителя до організації освітнього процесу загалом та 

інклюзивного навчання в інклюзивному класі  
- принципи, форми та методи підтримки осіб з особливими освітніми потребами; 
- види адаптації та модифікації в освітньому процесі; 

- найоптимальніші форми, методи навчання молодших школярів з особливими 
освітніми потребами викликаними різними нозологіями, залучених до сумісного освітнього 
процесу закладу загальної середньої освіти; 

- завдання і функції асистента вчителя при виконанні ним професійних обов’язків в 
інклюзивному класі, де спільно навчаються нормативні учні і школярі з особливими освітніми 
потребами; 

- та ін.. 
уміти: 
- використовувати інструменти забезпечення інклюзивного навчання в освітньому 

процесі; 
- застосовувати принципи і стратегії універсального дизайну та розумного 

пристосування для забезпечення доступності здобуття освіти; 
- забезпечувати педагогічну підтримку (супровід) осіб з особливими освітніми 

потребами; 
- здійснювати необхідну адаптацію/модифікацію, розробляти курикулум до 

особливих потреб здобувачів освіти;  
- розробляти систему уроків, адаптувати та модифікувати матеріал, 

використовувати додаткові письмові опори й підказки; 
- реалізовувати поурочне планування, формулювати цілепокладання уроку, адекватно 

добирати традиційні інтенсивні та інтерактивні методи навчання, способи організації 
навчальної діяльності учнів в умовах інклюзивного середовища; 

- використовувати засоби навчання для задоволення освітніх потреб у навчанні, 
особистісному та фізичному розвитку здобувачів освіти; 

- організовувати освітній процес безпечно згідно особливостей, потреб і 
можливостей осіб з особливими освітніми потребами і комфортно для усіх здобувачів освіти;  

- - реалізовувати командний підхід і партнерську співпрацю з батьками й 
суміжними фахівцями та ін. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі. 

Фахові компетентності (ФК): 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 

впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
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ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 
дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній діяльності; 
надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-професійному становленні, 
зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

ФК-10. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі умови для кожного здобувача 
вищої освіти, залежно від індивідуальних потреб, здібностей та інтересів, організовувати 
навчання завдяки інклюзивним формам та методам навчання, створювати безпечне й 
комфортне інклюзивне освітнє середовище. 

ФК-13. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я 
як власного, так і довколишніх; застосовувати знання, вміння, цінності й досвід практичної 
діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до 
здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі ЗВО. 

 
3. Очікувані результати навчання 
Програмні результати навчання 
ПРН 3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 

педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 9. Вміти організовувати інклюзивне навчання у закладі вищої освіти, враховувати 
нозології, фізичні та психофізичні особливості розвитку здобувачів вищої освіти, зокрема осіб з 
особливими освітніми потребами, організовувати спільну та індивідуальну діяльність в умовах 
освітнього середовища закладу вищої освіти. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних 
норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи педагогічної 
підтримки осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію та 
толерантність, враховувати особливості комунікативної діяльності, зокрема і в електронній 
мережі. 

ПРН 13. Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 
здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та ефективність 
освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, можливостей та здібностей 
здобувачів освіти; володіти інструментами забезпечення інклюзивного навчання, принципами і 
стратегіями універсального дизайну в сфері освіти і розумного пристосування; формувати 
ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальні засади інклюзивної педагогіки  
Тема 1: Методологічна основа інклюзивної педагогіки 
Розвиток і становлення інклюзивної педагогіки як науки: предмет і завдання.  
Основні категорії інклюзивної педагогіки.  
Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук.  
Міжпредметні зв’язки інклюзивної педагогіки 
Тема 2.Особливості розвитку особистості 
Закономірності розвитку особистості.  
Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку особистості дитини.  
Розвиток психіки дітей з обмеженими можливостями здоров’я.  
Розвиток емоційної сфери молодшого школяра з різними видами дизонтогенезу.  
Розвиток когнітивної та конативної сфери молодшого школяра 
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Тема 3.Соціально-педагогічна діяльність учителя в умовах інклюзивної освіти. 
Методологічна основа соціально-педагогічної діяльності як засіб інклюзивного 

навчання.  
Сутність соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів.  
Закономірності, принципи, функції та напрями соціально-педагогічної діяльності.  
Професійна компетентність  вчителя початкових класів при виконанні соціально-

педагогічної діяльності в інклюзивному класі 
Тема 4. Дидактика як загальна теорія інклюзивної освіти та навчання. 
Виникнення і розвиток інклюзивної освіти та навчання.  
Предмет і завдання дидактики інклюзивної освіти, її категорії.  
Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами.  
Особливості організації інклюзивної навчання в закладі загальної середньої освіти. 
Тема 5. Зміст інклюзивної освіти 
Стандарт початкової освіти закладу загальної середньої освіти.  
Нормативні документи змісту інклюзивної початкової освіти.  
Особливості забезпечення змісту інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. 
Змістовий модуль 2. Теорія інклюзивної освіти, навчання та виховання 

Тема 6. Структура та організація цілісного освітнього інклюзивного процесу 
Цілісний педагогічний процес, його організація та структура.  
Сутність, мета і завдання інклюзивного навчання.  
Підготовка вчителя до організації інклюзивного навчального процесу: педагогічна 

діагностика як етап підготовки до навчального процесу; попередня підготовка до навчального 
процесу (тематичне і календарне планування); безпосередня підготовка до процесу навчання 
(поурочне планування). 

Тема 7.Форми організації процесу навчання в інклюзивній школі 
Форми організації навчання.  
Спеціальні форми навчання в інклюзивному класі. 
Процес навчання в інклюзивному класі. Диференційований (багаторівневий) процес 

навчання в інклюзивному класі. Урок в інклюзивному класі. 
Тема 8. Методи і засоби інклюзивного навчання 
Сутність, функції та структура методу.  
Класифікація методів навчання: загальні методи навчання; інноваційні методи; 

спеціальні методи навчання.  
Інтенсивні методи розвитку когнітивної сфери.  
Методи розвитку емоційної сфери.  
Методи розвитку конативної сфери. 
Критерії вибору методів навчання.  
Засоби навчання 
Тема 9. Дидактичне діагностування учнів в інклюзивному класі 
Сутність та методи контролю в умовах інклюзивного навчання.  
Потрфоліо учнів як засіб накопичення і фіксації індивідуальних досягнень.  
Тема 10.Теорія виховання в умовах інклюзивної освіти 
Сутність інклюзивного виховання на сучасному етапі.  
Основні методи і форми інклюзивного виховання. 
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5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб
. 

інд
. 

с. 
р. 

л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади інклюзивної педагогіки та інклюзивної освіти 
Тема 1. Методологічна 
основа інклюзивної 
педагогіки 

14 2 2 2  8       

Тема 2. Особливості 
розвитку особистості  

14 2 2 2  8       

Тема 3. Соціально-
педагогічна діяльність 
учителя в умовах 
інклюзивної освіти 

14 2 2 2  8       

Тема 4. Дидактика як 
загальна теорія 
інклюзивної освіти та 
навчання. 

14 2 2 2  8       

Тема 5. Зміст 
інклюзивної освіти 

14 2 2 2  8       

Разом за змістовим 
модулем 1 

70 10 10 10  40       

Змістовий модуль 2. Теорія навчання та виховання 
Тема 6. Структура та 
організація цілісного 
педагогічного 
інклюзивного процесу 

14 2 2 2  8       

Тема 7. Форми 
організації процесу 
навчання в інклюзивній 
школі 

14 2 2 2  8       

Тема 8. Методи і засоби 
інклюзивного навчання 

14 2 2 2  8       

Тема 9. Дидактичне 
діагностування учнів в 
інклюзивному класі 

14 2 2 2  8       

Тема 10.Теорія 
виховання в умовах 
інклюзивної освіти 

14 2 2 2  8       

Разом за змістовим 
модулем 2 

70 10 10 10  40       

Модуль 2 
ІНДЗ 10     10       
Усього годин  150 20 20 20  90       

 
6. Теми семінарських занять не передбачено 
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1. Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як науки 2 
2. Особливості розвитку особистості. Види порушень 2 
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3. Інклюзивна робота вчителя як структурний складник педагогічної діяльності  2 
4. Предмет і завдання дидактик інклюзивної освіти та навчання. 2 
5. Курикулум як державний стандарт освіти. для здобувачів освіти з ООП 2 
6. Цілісний освітній процес інклюзивного навчання. 2 
7. Традиційні та спеціальні форми інклюзивного навчання. 2 
8. Методи інклюзивного навчання та їх класифікація. 2 
9. Контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами. 
2 

10. Організація інклюзивного виховання в закладах освіти  2 
Разом 20 

 
8. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1. Характеристика основних категорій інклюзивної педагогіки 2 
2. Сутність порушень емоційної, конативної і когнітивної сфер здобувача освіти 

з особливими освітніми потребами 
2 

3. Інклюзивна компетентність вчителя закладу освіти 2 
4. Система закладів для навчання дітей з особливими освітніми потребами  2 
5. Нормативне забезпечення  змісту інклюзивної початкової освіти.  2 
6. Особливості підготовки вчителя до організації інклюзивного освітнього 

процесу 
2 

7. Особливості різних форм організації навчальної інклюзивного навчання 2 
8. Методи розвитку емоційної, конативної і когнітивної сфер здобувача освіти з 

особливими освітніми потребами 
2 

9. Потрфоліо здобувача освіти з особливими освітніми потребами як засіб 
накопичення і фіксації їхніх індивідуальних досягнень 

2 

10 Основні методи і форми інклюзивного виховання. 2 
Разом: 20 

 
9. Самостійна робота 

№ з/п Назва теми (завдання)  
 Змістовий модуль 1. Загальні засади інклюзивної педагогіки  

1. Тема 1: Методологічна основа інклюзивної педагогіки 8 
2. Тема 2.Особливості розвитку особистості  8 
3. Тема 3.Соціально-педагогічна діяльність учителя в умовах інклюзивної освіти 8 
4. Тема 4. Дидактика як загальна теорія інклюзивної освіти та навчання 8 
5. Тема 5. Зміст інклюзивної освіти 8 
 Змістовий модуль 2. Теорія інклюзивної освіти, навчання та виховання  

6. Тема 6. Структура та організація цілісного освітнього інклюзивного процесу 8 
7. Тема 7.Форми організації процесу навчання в інклюзивній школі 8 
8. Тема 8. Методи і засоби інклюзивного навчання 8 
9. Тема 9. Дидактичне діагностування учнів в інклюзивному класі 8 

10. Тема 10.Теорія виховання в умовах інклюзивної освіти 8 
11 ІНДЗ 10 
 Разом  90 

10. Індивідуальні завдання.   
1. Підготовка реферату на тему «Термінологія та значення інклюзивної педагогіки у 

сучасній педагогічній науці». 
2. Підготувати інклюзивний наративний текст. 
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11. Методи навчання.  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
12. Методи оцінювання.  
МО1 –екзамени;  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт. 
 
13. Засоби діагностики результатів навчання:  
- екзамени;  
- тести;  
- аналітичні звіти, реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 
14. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентност

і 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 

без допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності 

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо 
вано 82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 
Достатній 
(конструктивно-
варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
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застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість 
суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з 
можливістю 
повторного 
складання 
семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 
Низький 
(рецептивно-
продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільн
о 

 
 
 
 
не зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен. 

15. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 
(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
5 

 
40 

 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 

Модульний контроль – 5 
Розподіл балів за видами діяльності 

№ 
з.п. 

Види діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 
 
Т1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
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Т2 Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1  
5 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 
 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т6 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т7 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т8 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т9 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

 
Т10 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 2 
Виконання завдань самостійної роботи 1 

Модульний контроль 5 5 
 
ІНДЗ 

1. Підготовка реферату на тему "Термінологія та значення 
інклюзивної педагогіки у сучасній педагогічній науці". 

2  
 
5 2. Підготувати інклюзивний наративний текст. 3 

Екзамен 40 40 
Разом  100 
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16. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Підручники «Основи інклюзивної педагогіки», «Основи соціально-педагогічної діяльності», 

навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, екзамену. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 
17. Питання до підготовки до підсумкового контролю (екзамену) 
1. Розвиток і становлення інклюзивної педагогіки як науки: предмет і завдання.  
2. Основні категорії інклюзивної педагогіки.  
3. Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук.  
4. Міжпредметні зв’язки інклюзивної педагогіки 
5. Історичне підґрунтя розвитку інклюзивної освіти. 
6. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. 
7. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти 
8. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 
9. Інклюзивні заклади освіти та їх підпорялкування 
10. Модернізація системи спеціальної освіти 
11. Соціальна, медична  та освітня модель інклюзії. 
12. Закономірності розвитку особистості.  
13. Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку особистості дитини.  
14. Розвиток психіки дітей з обмеженими можливостями здоров’я.  
15. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей. 
16. Розвиток емоційної сфери молодшого школяра з різними видами дизонтогенезу.  
17. Розвиток когнітивної та конативної сфери молодшого школяра 
18. Методологічна основа соціально-педагогічної діяльності як засіб інклюзивного навчання.  
19. Сутність соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів.  
20. Інклюзивна робота вчителя закладу освіти, інклюзивна компетентність. 
21. Закономірності, принципи, функції та напрями соціально-педагогічної діяльності.  
22. Професійна компетентність  вчителя початкових класів при виконанні соціально-

педагогічної діяльності в інклюзивному класі 
23. Команда фахівців як умова розвитку інклюзивної освіти 
24. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру 
25. Асистування в інклюзивному навчанні 
26. Особливості корекційної роботи вчителя закладу освіти 
27. Виникнення і розвиток інклюзивної освіти та навчання.  
28. Предмет і завдання дидактики інклюзивної освіти, її категорії.  
29. Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами.  
30. Особливості організації інклюзивної навчання в загальній середній школі. 
31. Стандарт початкової освіти загальноосвітньої школи.  
32. Нормативні документи змісту інклюзивної початкової освіти.  
33. Особливості забезпечення змісту інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. 
34. Індивідуальний навчальний план та його складові.  
35. Цілісний педагогічний процес, його організація та структура.  
36. Сутність, мета і завдання інклюзивного навчання.  
37. Загальна підготовка вчителя до організації інклюзивного навчального процесу. 
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38. Педагогічна діагностика як етап підготовки до навчального процесу. 
39. Попередня підготовка до навчального процесу. 
40. Безпосередня підготовка до процесу навчання. 
41. Модифікація й адаптація курикулуму. 
42. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.  
43. Особливості складання індивідуального плану розвитку здобувача освіти. 
44. Форми організації навчання.  
45. Спеціальні форми навчання в інклюзивному класі. 
46. Процес навчання в інклюзивному класі. Диференційований (багаторівневий) процес 

навчання в інклюзивному класі. Урок в інклюзивному класі. 
47. Сутність, функції та структура методу.  
48. Класифікація методів навчання: загальні методи навчання; інноваційні методи; спеціальні 

методи навчання.  
49. Інтенсивні методи розвитку когнітивної сфери.  
50. Методи розвитку емоційної сфери.  
51. Методи розвитку конативної сфери. 
52. Критерії вибору методів навчання.  
53. Засоби навчання 
54. Сутність та методи контролю в умовах інклюзивного навчання.  
55. Потрфоліо учнів як засіб накопичення і фіксації індивідуальних досягнень.  
56. Сутність інклюзивного виховання на сучасному етапі.  
57. Основні методи і форми інклюзивного виховання. 
58. Діяльність громадських організацій та соціальних служб у впровадженні інклюзивної 

освіти в Україні.. 
59. Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

соціокультурне середовище 
60. Волонтерство та адвокатство батьків. 
18. Рекомендована література 

Основна 
1. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ.посіб./[Тім Лорман, Джоан Деппелер, 

Девід Харві]; переклад з англ.. Київ: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. 296 с. 
2.Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва ; ред. рада М. 

Мосієнко, М. Голубенко, Т. Шаповал, Г. Харук ; авт. кол.: І. Луценко, Д. Романовська, Л. 
Кирилецька та ін. Київ : ВГ Шкільний світ, 2015. 200 с.  

3. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Педагогічні технології інклюзивного навчання. 
Харків:Вид-то; «Ранок», .ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с 

4. Швед М. Основи інклюзивної освіти.  Львів: Український католицький університет, 2015. 
360 с. 

5. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ:Центр учбової літератури, 
2018. 248 с. 

6. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч.посіб. Київ: Центр учбової 
літератури, 2012.248 с. 

Допоміжна 
1. Програми з корекційнорозвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушенями мовлення: «Корекція 
мовлення», «Корекція розвитку» / за ред. Е. Данілавічютє, А. Колупаєвої, Л. Трофименко, Ю. 
Рібцун ; МОН України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. 
152с. 

2. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний посібник [для студентів спеціальності 
«Початкова освіта»]. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А. Б., 2015. 152 с.  

3. Голінська Т. Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини. Освіта та розвиток 
обдаровоної особистості. 2016. № 6. С. 16–19. 
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4. Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. 
Особлива дитина. 2018. № 3. С. 7–19.  

5. Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами : соціально-педагогічна 
діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізаці. Соціальний педагог. 2018. №12. С. 7–
10. 

6. Капустюк О. Простір арт-терапії : не все так просто, як здається. Практичний психолог: 
дитячий садок, школа. 2018. № 4. С. 4-9. 

7. Комбарова А. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини аутиста. 
Інформатика в школі. 2018. № 9. С. 10–21.  

8. Перхун Л. Впровадження інклюзивної освіти в українському освітньому просторі. 
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матер. ІІ 
Міжнар. наук. конфер. Укр. аспоціації дослідників освіти 15 червня 2018 р. / Укр. асоціація 
дослідників освіти, НАПН України ; [редкол.: С. А. Щудло, О. Заболотна, О. Ковальчук]. Київ, 
2018. С. 116–120.  

9. Сусла А., Тарасенко Н. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами психофізичного 
розвитку. Дитина з особливими потребами. 2016. № 6. С. 6–8. 

10. Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з особливими 
потребами в умовах інклюзивного навчання. Початкова школа. 2013. № 4. С. 51–54. 

Законодавчі документи 
1. Лист МОН України №1/9-501 від 01 вересня 2020 р. «Про особливості організації 

освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти» 
2. Лист МОН України № 1/9-495 від 31 серпня 2020 р. «Щодо організації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 
навчальному році» 

3. Лист МОН України №1/9-219 від 23.04.2020 р. «Щодо організації роботи закладів 
дошкільної освіти під час карантину» 

4. Лист МОН України № 1/9-186 від 03.04.2020 р. «Про організаційні засади освітнього 
процесу в спеціальних закладах освіти, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування» 

5. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 
потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р. 

6. Лист МОН України № 1/9-498 від 05.08.2019 р. «Методичні рекомендації щодо організації 
навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н. р.» 

7. Лист МОН України №1/11-1143 від 06.02.2019 р «Щодо встановлення тарифного розряду 
асистента вчителя» 

19. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 
2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті українські навчальні 

програми, підручники, довідники, методичні посібники 
3. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm – дистанційне навчання в післядипломній педагогічній 

освіті 
4. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 
5. www.education.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки 
6. www.nbuv.go.ua – сайт бібліотеки ім.В.Вернадського 
7. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej – програми розвитку 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
8. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya – інклюзивне навчання. 
9. http://logoclub.com.ua – логопедичний сайт, де зібрані методичні поради, практичні 

рекомендації та весь комплекс необхідних матеріалів для розвитку мовлення дітей, 
попередження та подолання мовленневих порушень, а також підвищення результативності 
корекційно-розвивальної роботи.  

10. http://www.uasp.org.ua – українська асоціація корекційних педагогів.  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-specialnih-sanatornih-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti?fbclid=IwAR0pgVpMij63sKu0tc4Ac-DPZkRlAy5DPjVJptpVMiYXOygbSyb8menIS_Y
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-specialnih-sanatornih-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti?fbclid=IwAR0pgVpMij63sKu0tc4Ac-DPZkRlAy5DPjVJptpVMiYXOygbSyb8menIS_Y
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR2iIWW_Tv6ChjCJf-C1Fdf6YMddByOYFtn7c6dzzuaRrziC4XMPITmf8-s
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR2iIWW_Tv6ChjCJf-C1Fdf6YMddByOYFtn7c6dzzuaRrziC4XMPITmf8-s
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_dANiE7ppf6NnNNNDBGNXRNSlBrd1laOEd0SFcycHhyMnY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_dANiE7ppf6NnNNNDBGNXRNSlBrd1laOEd0SFcycHhyMnY4/view?usp=sharing
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-vstanovlennya-taryfnogo-rozryadu-asystentu-vchytelya/?fbclid=IwAR3zaJbLCCu0PxB5DIG3d_n98Eb_qNLRB33oyCuX-Uhraz8Ta5xcGnJFfjI
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-vstanovlennya-taryfnogo-rozryadu-asystentu-vchytelya/?fbclid=IwAR3zaJbLCCu0PxB5DIG3d_n98Eb_qNLRB33oyCuX-Uhraz8Ta5xcGnJFfjI
http://www.students.net.ua/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://www.nbuv.go.ua/
http://logoclub.com.ua/
http://www.uasp.org.ua/


Рівненський державний гуманітарний університет 
Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни  Інклюзивна педагогіка 
Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

5 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 
Викладач (і) Шевців Зоя Михайлівна 
Профайл викладача  на сайті кафедри http://kppivo-

rshu.org.ua/kafedra/portfolio-
naukovo-pedahohichnykh-
pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-
mikhajlivna 

E-mail викладача: zoia.shevtsiv@rshu.edu.ua 
shevtsiv53@ukr.net 
 
 

Посилання на освітній контент дисципліни 
в CMS Moodle (за наявності) або на 
іншому ресурсі 

 

Мова викладання Українська 
 
 

Консультації Очні консультації – 3 години 
вівторок   10.00 – 13.00 
Он-лайн консультації – 3 години на 
тиждень (за попередньою 
домовленістю з викладачем курсу)  
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Цілі навчальної  дисципліни 
Навчальний курс «Інклюзивна педагогіка» спрямований на підготовку фахівця з 

освітніх, педагогічних наук, здатного здійснювати в освітньому процесі ЗВО інноваційну та 
дослідницьку діяльність у сфері освіти, творчо використовувати досягнення вітчизняної та 
зарубіжної педагогічної науки у роботі із здобувачами освіти з особливими освітніми 
потребами. 

Мета курсу – є засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та 
організаційно-методичних засад інклюзивної освіти в Україні, навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах закладу загальної освітньої освіти. Загальноосвітні навчальні 
заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до освітніх потреб дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, зокрема підготувати розумне пристосування в 
умовах універсального дизайну, як-от: доступного робочого місця, врахування різного 
впливу шкільного середовища на сенсорну сферу учня, матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу (використання кольору, світла, тексту, дотику), забезпечення гнучкості 
навчальних програм, випрацювати методику спільного навчання дітей, застосування 
інклюзивних технологій навчання 

Завдання курсу інклюзивна педагогіка: 
знати: 
- нормативні вітчизняні та міжнародні документи, які визначають законодавчу базу 

інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти; 
- інструменти забезпечення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами (інклюзивну  політику і культуру, інклюзивні цінності, інклюзивні технології, 
методи і форми навчання та оцінювання тощо); 

- принципи та стратегії універсального дизайну та розумного пристосування; 
- особливості професійної вчителя до організації освітнього процесу загалом та 

інклюзивного навчання в інклюзивному класі  
- принципи, форми та методи підтримки осіб з особливими освітніми потребами; 
- види адаптації та модифікації в освітньому процесі; 

- найоптимальніші форми, методи навчання молодших школярів з особливими 
освітніми потребами викликаними різними нозологіями, залучених до сумісного освітнього 
процесу закладу загальної середньої освіти; 

- завдання і функції асистента вчителя при виконанні ним професійних 
обов’язків в інклюзивному класі, де спільно навчаються нормативні учні і школярі з 
особливими освітніми потребами; 

- та ін.. 
уміти: 
- використовувати інструменти забезпечення інклюзивного навчання в 

освітньому процесі; 
- застосовувати принципи і стратегії універсального дизайну та розумного 

пристосування для забезпечення доступності здобуття освіти; 
- забезпечувати педагогічну підтримку (супровід) осіб з особливими освітніми 

потребами; 
- здійснювати необхідну адаптацію/модифікацію, розробляти курикулум до 

особливих потреб здобувачів освіти;  
- розробляти систему уроків, адаптувати та модифікувати матеріал, 

використовувати додаткові письмові опори й підказки; 
- реалізовувати поурочне планування, формулювати цілепокладання уроку, адекватно 

добирати традиційні інтенсивні та інтерактивні методи навчання, способи організації 
навчальної діяльності учнів в умовах інклюзивного середовища; 

- використовувати засоби навчання для задоволення освітніх потреб у навчанні, 
особистісному та фізичному розвитку здобувачів освіти; 



- організовувати освітній процес безпечно згідно особливостей, потреб і 
можливостей осіб з особливими освітніми потребами і комфортно для усіх здобувачів освіти;  

- - реалізовувати командний підхід і партнерську співпрацю з батьками й 
суміжними фахівцями та ін. 

 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 

освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; 
проявляти емпатію та толерантність. 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 

впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 

дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній 
діяльності; надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-
професійному становленні, зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

ФК-10. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі умови для кожного 
здобувача вищої освіти, залежно від індивідуальних потреб, здібностей та інтересів, 
організовувати навчання завдяки інклюзивним формам та методам навчання, створювати 
безпечне й комфортне інклюзивне освітнє середовище. 

ФК-13. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення 
здоров’я як власного, так і довколишніх; застосовувати знання, вміння, цінності й досвід 
практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до 
здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі ЗВО. 

Програмні результати навчання 
ПРН 3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 

педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 9. Вміти організовувати інклюзивне навчання у закладі вищої освіти, 
враховувати нозології, фізичні та психофізичні особливості розвитку здобувачів вищої 
освіти, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, організовувати спільну та 
індивідуальну діяльність в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних 
норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію 
та толерантність, враховувати особливості комунікативної діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

ПРН 13. Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 
здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та ефективність 
освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, можливостей та здібностей 
здобувачів освіти; володіти інструментами забезпечення інклюзивного навчання, 



принципами і стратегіями універсального дизайну в сфері освіти і розумного пристосування; 
формувати ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя. 

 
Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 
Ефективність засвоєння змісту дисциплін «Інклюзивна педагогіка» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін 
як теорія і практика вищої професійної освіти в Україні, психологія вищої школи, технологія 
та організація наукових досліджень в освіті, педагогічна компаративістика і міжнародна 
освіта, іноземна мова в професійній діяльності, комп'ютерно-інформаційні технології, 
педагогіка вищої школи, моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти; отримав 
загальні і фахові знання на першому бакалаврському рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 
професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та 
інтерактивних методів, технологій навчання під час лекційних, лабораторних та практичних 
занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних 
занять, що базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів  вищої освіти передбачає опрацювання 
нормативно правових документів, основної та допоміжної літератури, виконання ІНДЗ, 
підготовку до практичних та лабораторних занять. 

Перелік тем 
Змістовий модуль 1. Загальні засади інклюзивної педагогіки  
Тема 1: Методологічна основа інклюзивної педагогіки 
Розвиток і становлення інклюзивної педагогіки як науки: предмет і завдання. Основні 

категорії інклюзивної педагогіки. Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук. 
Міжпредметні зв’язки інклюзивної педагогіки 

Тема 2.Особливості розвитку особистості 
Закономірності розвитку особистості. Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку 

особистості дитини. Розвиток психіки дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Розвиток 
емоційної сфери молодшого школяра з різними видами дизонтогенезу. Розвиток когнітивної 
та конативної сфери молодшого школяра 

Тема 3.Соціально-педагогічна діяльність учителя в умовах інклюзивної освіти. 
Методологічна основа соціально-педагогічної діяльності як засіб інклюзивного 

навчання. Сутність соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів. 
Закономірності, принципи, функції та напрями соціально-педагогічної діяльності. 
Професійна компетентність  вчителя початкових класів при виконанні соціально-
педагогічної діяльності в інклюзивному класі 

Тема 4. Дидактика як загальна теорія інклюзивної освіти та навчання. 
Виникнення і розвиток інклюзивної освіти та навчання. Предмет і завдання дидактики 

інклюзивної освіти, її категорії. Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми 
потребами. Особливості організації інклюзивної навчання в закладі загальної середньої 
освіти. 

Тема 5. Зміст інклюзивної освіти 
Стандарт початкової освіти закладу загальної середньої освіти. Нормативні 

документи змісту інклюзивної початкової освіти. Особливості забезпечення змісту 
інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Змістовий модуль 2. Теорія інклюзивної освіти, навчання та виховання 
Тема 6. Структура та організація цілісного освітнього інклюзивного процесу 
Цілісний педагогічний процес, його організація та структура. Сутність, мета і 

завдання інклюзивного навчання. Підготовка вчителя до організації інклюзивного 
навчального процесу: педагогічна діагностика як етап підготовки до навчального процесу; 



попередня підготовка до навчального процесу (тематичне і календарне планування); 
безпосередня підготовка до процесу навчання (поурочне планування). 

Тема 7.Форми організації процесу навчання в інклюзивній школі 
Форми організації навчання. Спеціальні форми навчання в інклюзивному 

класі.Процес навчання в інклюзивному класі. Диференційований (багаторівневий) процес 
навчання в інклюзивному класі. Урок в інклюзивному класі. 

Тема 8. Методи і засоби інклюзивного навчання 
Сутність, функції та структура методу. Класифікація методів навчання: загальні 

методи навчання; інноваційні методи; спеціальні методи навчання. Інтенсивні методи 
розвитку когнітивної сфери. Методи розвитку емоційної сфери. Методи розвитку конативної 
сфери.Критерії вибору методів навчання. Засоби навчання 

Тема 9. Дидактичне діагностування учнів в інклюзивному класі 
Сутність та методи контролю в умовах інклюзивного навчання. Потрфоліо учнів як 

засіб накопичення і фіксації індивідуальних досягнень.  
Тема 10.Теорія виховання в умовах інклюзивної освіти 
Сутність інклюзивного виховання на сучасному етапі. Основні методи і форми 

інклюзивного виховання. 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 
1. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ.посіб./[Тім Лорман, Джоан 

Деппелер, Девід Харві]; переклад з англ.. Київ: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. 296 с. 
2.Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва ; ред. рада М. 

Мосієнко, М. Голубенко, Т. Шаповал, Г. Харук ; авт. кол.: І. Луценко, Д. Романовська, Л. 
Кирилецька та ін. Київ : ВГ Шкільний світ, 2015. 200 с.  

3. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Педагогічні технології інклюзивного навчання. 
Харків:Вид-то; «Ранок», .ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с 

4. Швед М. Основи інклюзивної освіти.  Львів: Український католицький університет, 
2015. 360 с. 

5. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ:Центр учбової 
літератури, 2018. 248 с. 

6. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч.посіб. Київ: Центр 
учбової літератури, 2012.248 с. 

Додаткова література 
1. Програми з корекційнорозвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушенями 
мовлення: "Корекція мовлення", "Корекція розвитку" / за ред. Е. Данілавічютє, А. 
Колупаєвої, Л. Трофименко, Ю. Рібцун ; МОН України, НАПН України, Ін-т спец. 
педагогіки. Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. 152с. 

2. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний посібник [для студентів 
спеціальності «Початкова освіта»]. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А. Б., 2015. 152 с.  

3. Голінська Т. Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини. Освіта та 
розвиток обдаровоної особистості. 2016. № 6. С. 16–19. 

4. Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному 
середовищі. Особлива дитина. 2018. № 3. С. 7–19.  

5. Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами : соціально-
педагогічна діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізаці. Соціальний педагог. 
2018. №12. С. 7–10. 

6. Капустюк О. Простір арт-терапії : не все так просто, як здається. Практичний 
психолог: дитячий садок, школа. 2018. № 4. С. 4-9. 

7. Комбарова А. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини 
аутиста. Інформатика в школі. 2018. № 9. С. 10–21.  



8. Перхун Л. Впровадження інклюзивної освіти в українському освітньому 
просторі. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. 
матер. ІІ Міжнар. наук. конфер. Укр. аспоціації дослідників освіти 15 червня 2018 р. / Укр. 
асоціація дослідників освіти, НАПН України ; [редкол.: С. А. Щудло, О. Заболотна, О. 
Ковальчук]. Київ, 2018. С. 116–120.  

9. Сусла А., Тарасенко Н. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами 
психофізичного розвитку. Дитина з особливими потребами. 2016. № 6. С. 6–8. 

10. Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з 
особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Початкова школа. 2013. № 4. С. 
51–54. 

Посилання на сайти 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 
2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті українські 

навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники 
3. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm – дистанційне навчання в післядипломній 

педагогічній освіті 
4. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 
5. www.education.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки 
6. www.nbuv.go.ua – сайт бібліотеки ім.В.Вернадського 
7. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej – програми 

розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
8. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya – інклюзивне навчання. 
9. http://logoclub.com.ua – логопедичний сайт, де зібрані методичні поради, 

практичні рекомендації та весь комплекс необхідних матеріалів для розвитку мовлення дітей, 
попередження та подолання мовленневих порушень, а також підвищення результативності 
корекційно-розвивальної роботи.  

10. http://www.uasp.org.ua – українська асоціація корекційних педагогів.  
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний телефон, планшет з підключенням до Інтернет, мультимедійний 

проектор, екран для 
 - комунікації та опитувань  
 - виконання домашніх завдань 
 - виконання завдань самостійної роботи  
 -проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
 - унаочнення лекційних занять 
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення 
документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компете
нтності 
(згідно 
ОПП) 

Назва компетентності Код 
програ
много 

результ
ату 

навчанн
я 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-1. Здатність діяти 
соціально відповідально, 
свідомо виконувати свої 
громадянські обов’язки; 
діяти на основі етичних 

ПРН 6 
 
 
 
 

Вміти 
організувати/моделюват
и дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 
 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 
 

http://www.students.net.ua/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://www.nbuv.go.ua/
http://logoclub.com.ua/
http://www.uasp.org.ua/


міркувань (мотивів) та 
поваги до 
різноманітності; 
проявляти емпатію та 
толерантність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРН 9 

враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 
 
Вміти організовувати 
інклюзивне навчання у 
закладі вищої освіти, 
враховувати нозології, 
фізичні та психофізичні 
особливості розвитку 
здобувачів вищої 
освіти, зокрема осіб з 
особливими освітніми 
потребами, 
організовувати спільну 
та індивідуальну 
діяльність в умовах 
освітнього середовища 
закладу вищої освіти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

 
 
 
 
 
 
 
 
МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 
 

ЗК-2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного мислення, 
аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв'язків у 
предметній галузі. 

ПРН 9 Вміти організовувати 
інклюзивне навчання у 
закладі вищої освіти, 
враховувати нозології, 
фізичні та психофізичні 
особливості розвитку 
здобувачів вищої 
освіти, зокрема осіб з 
особливими освітніми 
потребами, 
організовувати спільну 
та індивідуальну 
діяльність в умовах 
освітнього середовища 
закладу вищої освіти. 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 

ФК-2. Здатність до оволодіння 
інформацією та до 
аналізу, порівняння, 
практичного 
впровадження й 
популяризації кращого 
досвіду вітчизняної та 
зарубіжної освіти і 
педагогіки. 
 

ПРН 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРН 9 
 
 
 
 
 
 

Вміти 
організувати/моделюват
и дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 
Вміти організовувати 
інклюзивне навчання у 
закладі вищої освіти, 
враховувати нозології, 
фізичні та психофізичні 
особливості розвитку 
здобувачів вищої 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 
 
 
 
 
 
 
 
 
МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 
 
 
 
 
 
 
 
 
МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 
 



освіти, зокрема осіб з 
особливими освітніми 
потребами, 
організовувати спільну 
та індивідуальну 
діяльність в умовах 
освітнього середовища 
закладу вищої освіти. 

ФК-6. Здатність здійснювати 
ефективну взаємодію, 
педагогічну 
комунікацію, 
дотримуватися норм 
педагогічної етики та 
академічної 
доброчесності у 
професійній діяльності; 
надавати педагогічну 
підтримку майбутнім 
фахівцям в особистісно-
професійному 
становленні, зокрема 
особам з особливими 
освітніми потребами. 

ПРН 6 
 

Вміти 
організувати/моделюват
и дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 

ФК-10 Здатність забезпечувати 
в освітньому середовищі 
умови для кожного 
здобувача вищої освіти, 
залежно від 
індивідуальних потреб, 
здібностей та інтересів, 
організовувати навчання 
завдяки інклюзивним 
формам та методам 
навчання, створювати 
безпечне й комфортне 
інклюзивне освітнє 
середовище. 
 

ПРН 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРН 13 

Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комунікацію 
з дотриманням етичних 
норм для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної 
командної роботи; 
вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування і 
мотивації, адекватні 
форми та методи 
педагогічної підтримки 
осіб з особливими 
освітніми потребами, а 
також проявляти 
емпатію та 
толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативної 
діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 
 
Розробляти та 
реалізовувати заходи зі 
створення безпечного і 
здоров’язбережувальног
о освітнього 
середовища, 
забезпечувати його 
якість та ефективність 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 
 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 
 



освітнього процесу з 
урахуванням особливих 
освітніх потреб, 
можливостей та 
здібностей здобувачів 
освіти; володіти 
інструментами 
забезпечення 
інклюзивного навчання, 
принципами і 
стратегіями 
універсального дизайну 
в сфері освіти і 
розумного 
пристосування; 
формувати ціннісні 
орієнтації щодо 
здорового способу 
життя. 

ФК-13 Здатність ефективно 
вирішувати завдання 
щодо збереження і 
зміцнення здоров’я як 
власного, так і 
довколишніх; 
застосовувати знання, 
вміння, цінності й досвід 
практичної діяльності з 
питань культури 
здоров’я та здорового 
способу життя, 
готовність до 
здоров’язбережувальної 
діяльності в освітньому 
середовищі ЗВО. 
 

ПРН 12 Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комунікацію 
з дотриманням етичних 
норм для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної 
командної роботи; 
вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування і 
мотивації, адекватні 
форми та методи 
педагогічної підтримки 
осіб з особливими 
освітніми потребами, а 
також проявляти 
емпатію та 
толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативної 
діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      
МО1 

Методи навчання 
МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота.  

 
Методи оцінювання результатів 

МО1 – екзамени;  



МО2 –усне або письмове опитування; 
МО4 –тестування;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист практичних робіт 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Інклюзивна педагогіка» 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови

й контроль 
(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 І

НДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Т

Т10 
 

5 
 

40 
100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1

5 
Модульний контроль – 5 

 
Критерії по видах діяльності  

№ 
з.п. 

Види діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 
 

1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

2 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 
 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  



6 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 
1  

5 
Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 
2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

7 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

8 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

9 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
 

10 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  
 
5 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань самостійної роботи 1 
Модульний контроль 5 5 

 

НДЗ 

1. Підготовка реферату на тему "Термінологія та значення 
інклюзивної педагогіки у сучасній педагогічній науці". 

2  
 
5 2. Підготувати інклюзивний наративний текст. 3 

Екзамен 40 40 
Разом  100 

 
Система та критерії оцінювання  

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
здібності  

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо 
вано 82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи 
для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивни

й)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільн
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо
вано 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільн
о з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестровог
о контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовіл

ьно 

 
 
 
 

не 
зарахо
вано 

1-34 F незадовільн
о з 

обов'язкови

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 



м 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 
ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі.  
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