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1. Опис навчальної дисципліни інклюзивна педагогіка 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 
Вибіркова 

 Спеціальність: 

013 «Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

підготовка реферату___ 

"Розробити 

індивідуальну програму 

розвитку конкретного 

учня з особливими 

освітніми потребами" 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90  

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних –   год. 

самостійної роботи 

студента –     год. 

Освітній ступінь: 

__бакалавр__ 

 

10 год. - 

Практичні, семінарські 

10 год. - 

Лабораторні 

16 год. -. 

Самостійна робота 

  54 год. - 

Індивідуальні завдання:  

– 

Вид контролю:  

залік - 

Передумови для вивчення дисципліни: «Історія України». «Історія 

української культури». «Математика». «Екологія». «Сучасна українська мова 

з практикумом». «Вступ до спеціальності». «Основи природознавства». 

«Професійне спілкування іноземною мовою». «Основи охорони праці». 

«Основи педагогіки». «Педагогічний супровід інклюзивної освіти». «Освітні 

основи реабілітології». «Методика психолого-педагогічного вивчення 

дитини». «Філософія освіти» 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – надання базових знань студентам з питань 

інвалідності, інклюзивного навчання, застосування різноманітних навчальних 

стратегій, пов’язаних з конкретними особливостями учнів, ролі та місця асистента 

вчителя під час роботи з учнями з особливими потребами/ інвалідністю.  

Завдання курсу:  

• систематизувати знання щодо теоретичних питань інвалідності та 

пов’язаних з цим досліджень конкретних особливостей осіб з інвалідністю у сфері 

освіти;  

• систематизувати знання щодо чинної нормативної бази що стосується 

інклюзивної освіти та кваліфікаційних вимог асистента вчителя; 

• сформувати комплексне уявлення про особливості процесу інклюзивного 

навчання та ролі в ньому асистента вчителя;  

• сформувати у студентів навички надання підтримки учням з особливими 

потребами під час проведення навчальних видів діяльності.  

знати:  

• філософію та освітні поняття, пов’язані з освітою учнів з 

інвалідністю/особливими потребами;  

• законодавчо–нормативне забезпечення посади «асистент вчителя» та 

процесу впровадження інклюзивного навчання;  

• різноманітні навчальні стратегії, пов’язані з конкретними особливостями 

дітей з інвалідністю/особливими потребами;  

• кваліфікаційні вимоги та особливості роботи асистента вчителя під час 

роботи з учнями з інвалідністю/особливими потребами;  

• методи надання допомоги вчителям, які працюють в інклюзивному класі, у 

підготовці навчального матеріалу;  

• методи безпечної практики роботи та реакції на непередбачені ситуації у 

міру їх виникнення; • методи планування навчальної діяльності під керівництвом 

вчителя.  

вміти:  

• використовувати нормативну базу, яка регулює забезпечення права на 

освіту осіб з інвалідністю/особливими потребами та питання впровадження 

інклюзивного навчання; 

• застосовувати різноманітні навчальні стратегії, пов’язанні з 

особливостями дітей з інвалідністю/особливими потребами;  

• надавати допомогу вчителю у впровадженні індивідуальних навчальних 

планів, оцінювання потреб учнів, моніторингу прогресу;  

• використовувати навички роботи у команді фахівців по впровадженню 

інклюзивного навчання;  

• працювати зі спеціальними засобами, обладнанням та технологіями, 

сприяти роботі учнів з цими засобами та обладнанням, а також забезпечувати 

дотримання правил безпеки роботи;  

• взаємодіяти з персоналом навчального закладу, батьками дітей, фахівцями 

у такий спосіб, який сприяв би розвитку позитивних взаємовідносин;  
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• застосовувати стратегії, спрямовані на розвиток впевненості учнів у 

власних силах та їх самостійності. 

3. Очікувані результати навчання 

загальні: 

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 

володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 

писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 

сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 

суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і 

правових норм. 

ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність 

успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; 

володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної 

діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо 

поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

СК-1. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-

наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 

галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в 

освітній галузі загалом та окремих змістових лініях зокрема. 

СК-3. Здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та 

коригування освітнього процесу в початковій ланці освіти. Складниками 

педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна. 

СК-4. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні 

методичні задачі під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. Методична 

компетентність ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до проведення 

уроків за різними навчальними комплектами, що виявляється у сформованості 

системи дидактико-методичних знань і умінь із окремих розділів та тем курсу, 

окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-

ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету. 

фахові: 

СК-6.1. здатність розуміти цінності інклюзивної освіти, створювати 

інклюзивне середовище (внутрішній інтер’єр класної кімнати); здатність 

підготувати освітнє середовище до процесу інклюзивного навчання; 

СК-6.12. здатність створювати належні умови для навчання дитини 

відповідно до її віку, здійснювати психологопедагогічний супровід учнів з 

особливими потребами до навчання. 

Програмні навчальні результати 
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ПРН 18. Здатність облаштовувати інтер’єр класної кімнати, створювати 

безперешкодне пересування учнів з обмеженими можливостями школою і 

територіями закладі загальної середньої освіти  

ПРН 19. Здатність демонструвати ґрунтовні знання щодо адаптації, 

модифікації змісту навчального матеріалу освітнього процесу та методики 

інклюзивного навчання, моделювати освітній процес в умовах інклюзії.  

ПРН 20. Здатність демонструвати різні напрями соціальнопедагогічної 

роботи в інклюзивному середовищі закладі загальної середньої освіти у процесі 

контекстного навчання під час аудиторних занять; проявляти знання і уміння 

специфіки професійної діяльності в позааудиторний час, створювати позитивний 

клімат, надавати соціально-педагогічну допомогу учням з особливими освітніми 

потребами, укладати соціальний паспорт класу.  

ПРН 22. Здатність взаємодіяти з командою фахівців школи, зі спеціалістами 

інших служб в системі інклюзивного навчання з метою розробки індивідуальної 

програми розвитку молодшого школяра з особливими освітніми потребами.  

ПРН 23. Здатність демонструвати знання і вміння психологопедагогічного 

супроводу школяра з особливими освітніми потребами та його сім’ї.  

ПРН 24. Здатність здійснювати розвитково-корекційну та реабілітаційну 

роботу в межах освітнього процесу  

ПРН 25. Здатність забезпечити соціалізацію та адаптацію учня з 

особливими освітніми потребами до освітнього процесу та інклюзивного 

середовища закладу загальної середньої освіти. 

 ПРН 26. Здатність володіти виховними та навчальними технологіями 

інклюзивної освіти; вміти організовувати групове й індивідуальне навчання і 

виховання дітей з особливими потребами. Здатність упроваджувати 

здоров’язберігальні технології навчання. 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента 

вчителя  

Тема 1.  Допоміжний персонал в інклюзивному середовищі 

Тема 2. Посада асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти 

Тема 3. Роль асистента в діяльності команди психолого-педагогічного 

супроводу 

Тема 4. Планування роботи асистента вчителя, ведення документації 

Тема 5. Зміст роботи асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти 

з інклюзивним навчанням 
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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. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя 

Тема 1. Допоміжний 

персонал в 

інклюзивному 

середовищі, їх 

компетентності 

14 2 2 2  8       

Тема 2. Посада 

асистента вчителя в 

закладі загальної 

середньої освіти 

16 2 2 2  10       

Тема 3. Роль 

асистента в діяльності 

команди психолого-

педагогічного 

супроводу 

20 2 2 4  12       

Тема 4. Планування 

роботи асистента 

вчителя, ведення 

документації 

18 2 2 2  12       

Тема 5. Зміст роботи 

асистента вчителя на 

уроках різних освітніх 

галузей 

22 2 2 6  12       

Усього годин  90 10 10 16  54       

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1. Нормативно-організаційне забезпечення діяльності асистента 

вчителя у класі з інклюзивним навчанням у світлі концепції Нової 

української школи 

2 

2. Організаційно-педагогічні умови асистування 2 

3. Компетентності допоміжного персоналу в організації освітнього 

процесу в класі з інклюзивним навчанням 

2 

4. Командний підхід як необхідна умова забезпечення якісної освіти в 

інклюзивному класі  

2 

5. Посада асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти 2 

Разом 10 
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1. Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного 

навчання  

2 

2. Участь асистента вчителя у розробленні індивідуальних програм 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами 

 

3. Сутність процесів адаптації та модифікації освітнього процесу, 

роль асистента в цьому 

2 

4. Моделі співпраці асистента вчителя з учителем 2 

5. Зміст роботи асистента вчителя на уроках різних освітніх галузей 2 

6. Особливості підтримки учнів з різними порушеннями 2 

7. Робота асистента вчителя з батьками 2 

8. Роль асистента в проведенні батьківських зборів в інклюзивному 

класі 

2 

Разом: 16 
 

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми (завдання)  

 Модуль 1. Організаційно-педагогічні умови діяльності 

асистента вчителя 

 

1. Тема 1. Допоміжний персонал в інклюзивному середовищі 

1. Нормативно-правові документи, що регламентують роботу асистента 

вчителя: Постанова КМУ від 15.08.2011 №872, № 1/9–675 від 25.09.12 року. 

2. Основні концепції «Індексу інклюзії»: «інклюзія», «бар’єри 

на шляху участі в навчально-виховному процесі», «ресурси, 

спрямовані на підтримку навчання та участі в навчально-

виховному процесі», «підтримка розмаїття». 

3. Аналіз причин бажання батьків бачити своїх дітей в 

інклюзивному начальному середовищі закладу загальної середньої 

освіти 

 

3 

 

3 

 

 

 

2 

2. Тема 2. Посада асистента вчителя в закладі загальної 

середньої освіти. 

1.Підготовувати есе на тему «Як я бачу свою роль в якості 

асистента?». 

2.Характеристика складу фахівців команди з розробки 

індивідуальної програми розвитку. 

3.Тип, обсяг і періодичність надання додаткових спеціальних 

послуг 

 

 

3 

 

3 

 

4 

3. Тема 3. Роль асистента в діяльності команди психолого-

педагогічного супроводу. 

1.Проблема моніторингу навчальних результатів на основі 

 

 

3 
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загальної освітньої програми. 

2.Поняття про реагування на втручання як про стратегію раннього 

виявлення проблем у навчанні учнів. 

3.Залучення додаткових фахівців до освітнього процесу. 

4.Створення ефективної взаємодії асистента вчителя з батьками 

 

3 

 

3 

3 

4. Тема 4. Планування роботи асистента вчителя, ведення 

документації. 

1. Підготувати есе на тему «Як я бачу свою роль в якості асистента 

у здійсненні практики спільного викладання». 

2. Роль асистента у здійсненні практики спільного викладання.. 

3. Правила організації практики спільного викладання. 

4. Характеристика ефективної команди 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

5. Тема 5. Зміст роботи асистента вчителя в закладі загальної 

середньої освіти з інклюзивним навчанням. 

1. Підготувати есе на тему «Як я бачу свою роль в якості 

асистента у здійсненні практики спільного викладання?» 

2. Педагогічні умови ефективного спілкування з дитиною з 

розладами аутичного спектра. 

3. Педагогічні підходи до розвитку особистості дітей з 

порушеннями зору.  

4. Педагогічні підходи до розвитку особистості дітей з 

порушеннями слуху.. 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 Разом  54 

   

 

10. Індивідуальні завдання.   

Розробити індивідуальну програму розвитку конкретного учня з 

особливими освітніми потребами 

 

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  
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МО3 - колоквіум,  

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 
компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен зз

алік 

 

 

 

 

 

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 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, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



11 

 

  

виправляти помилки, з-поміж 

яких є значна кількість суттєвих  
 

 

 

Середній 

(репродуктивний)  

 

 

 
задовільно 

 

 

 

зарахован

о 
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  

 

 

15. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

Модуль 1 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

5 

 

15 

 

100 11 11 15 13 17 

Модульний контроль – 13 
 

16. Методичне забезпечення 

Підручники «Основи інклюзивної педагогіки». 

Нормативні документи; тестові завдання; навчальні книги; інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

 

17. Питання для підготовки до підсумкового контролю (залік) 

 

1. Нормативно-організаційне забезпечення діяльності асистента вчителя у 

класі з інклюзивним навчанням у світлі концепції Нової української школи 

2. Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання  

3. Організаційно-педагогічні умови асистування 

4. Особливості освітньої підтримки учнів з різними порушеннями  

5. Сутність процесів адаптації та модифікації освітнього процессу, роль 

асистента в цьому Командний підхід як необхідна умова забезпечення 

якісної освіти в інклюзивному класі Допоміжний персонал в інклюзивному 

середовищі 

6. Компетентності допоміжного персоналу в організації освітнього процесу в 

класі з інклюзивним навчанням  
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7. Посада асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти 

8. Планування роботи асистента вчителя, ведення документації  

9. Роль асистента в діяльності команди психолого-педагогічного супроводу 

10. Участь асистента вчителя у розробленні індивідуальних програм розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами 

11. Моделі співпраці асистента вчителя з учителем 

12. Зміст роботи асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням  

13. Зміст роботи асистента вчителя на уроках різних освітніх галузей.  

14. Особливості засвоєння знань мовно-літературної освітньої галузі дітьми з 

особливими освітніми потребами та алгоритм діяльності асистента вчителя.  

15. Особливості засвоєння знань математичної освітньої галузі дітьми з 

особливими освітніми потребами та алгоритм діяльності асистента вчителя 

16. Особливості підтримки дітей з порушеннями аутичного спектру. 

17. Особливості підтримки дітей з порушеннями розумового розвитку 

18. Особливості підтримки дітей з затримкою психічного розвитку 

19. Особливості підтримки дітей з порушеннями зору 

20. Особливості підтримки дітей з порушеннями слуху 

21. Особливості підтримки дітей з порушеннями мовлення 

22. Особливості підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги 

23. Робота асистента вчителя з батьками 

24. Роль асистента в проведенні батьківських зборів в інклюзивному класі 

25. Участь асистента вчителя в організації дозвіллєвої роботи 

 

18. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна 

 

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

інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / за ред. 

А. А. Колупаєвої. Київ: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 335 с.  

2. Дятленко Н. М., Софій Н. З., Мартинчук О. В., Найда Ю. М. Асистент 

учителя в інклюзивному класі: Навчально-методичний посібник / Під заг. ред. 

М. Ф. Войцехівського. К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с. 

3. Колупаєва А. А., Данілявічюте Е. А., Литовченко С. В. Професійне 

співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний 

посібник. Київ: Видавнича группа «А.С.К.», 2012. 197 с. 

4. Колупаєва А. А., Коваль Л. В., Компанець Н. М. та ін. Організаційно-

педагогічні умови діяльності асистента вчителя в інклюзивному навчальному 

закладі. Київ: ТОВ «Атопол», 2014.  285 с. 

5. Компанець Н. М. Програмно-методичне забезпечення психолого-

педагогічного супроводу навчання дітей з особливими потребами в умовах  

6. інклюзивної освіти [Електроний ресурс]. Режим доступу: 

https://goo.gl/5GLrE2. 

https://goo.gl/5GLrE2
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7. Компанець Н. М. Моделювання індивідуальної програми розвитку 

дошкільника з особливими освітніми потребами. Київ:, 2018. 56 с.:  

8. Литовченко С. В. Специфіка роботи асистента вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням. Освіта осіб з 

особливими потребами: шляхи розбудови. 2013. Вип. 4(1). С. 252–260. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4%281%29__32 

9. Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному 

класі : метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 

2019. 110 с. 

10. Спільне викладання в інклюзивному класі: Метод. матеріали / укладач 

Софій Н. З. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 70 с. 

11. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами: метод. посіб. / за заг. ред. Н. З. Софій, Київ : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 66 с.  

12. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 248 с.  

 

Допоміжна 

 

1. Дмитрієва І. В. Командна взаємодія фахівців у процесі індивіду-

ального супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання : Актуальні питання 

корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. 2016. No 7. URL: 

http://aqce.com.ua/vypusk-7-t-1-t-2/dmitrijeva-iv-komandna-vzajemodija-fahivciv-u-

procesi- individualnogo-suprovodu-ditini-v-umovah-inkljuzivnogo-navchannja.html 

(дата звернення: 05.05.2019).  

2. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навч.метод. 

посіб. / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О. та ін./ Під заг. ред. В.І. Шинкаренко. 

Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. 96 с.  

3. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: 

посіб./ [Тоні Бут]; перекл. з англ. Київ.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.190 

с. URL: http://www.ussf.kiev.ua/images/news/2015.09.03/2/ IndexForInclusion.pdf 

(дата звернення:15.05.2019).  

4. 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. 

5. 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. – (Б-ка Шкільного світу). 

6. Інклюзивний клас : асистенти вчителя допомагають учням з осо-

бливими освітніми потребами. URL: https://studway.com.ua/inklyuzivniy-klas/ (дата 

звернення: 15.08.2019). 

7. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Педагогічні технології 

інклюзивного навчання. Харків:Вид-то; «Ранок», .ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4%281%29__32
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8. Лорман Т.. Сім стовпів підтримки інклюзивної освіти. Як перейти від 

запитання «Чому?» до запитання «Як?». Міжнародний журнал цілісної освіти. 

Том 3. № 2. 2007. 

9. Нова українська школа: Порадник для вчителя / під заг. ред.Бібік Н. 

М. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 

10. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів : навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. — 

К., 2018. — 252 с. 

11. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів : навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. 

Київ, 2018. 252 с. 

12. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами: метод. посіб. / за заг. ред. Н. З. Софій, Київ : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 66 с.  

13. Фаласеніді Т. М. Стратегії навчання та педагогічна підтримка учнів з 

гіперактивними розладами та дефіцитом уваги в умовах загальноосвітньої школи: 

Методичні вказівки. Львів: Свічадо, 2016. 88 с. 
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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 
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дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування‖ 
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освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р. 
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7. Лист МОН України №1/11-1143 від 06.02.2019 р ―Щодо встановлення 

тарифного розряду асистента вчителя‖ 
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Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни  Асистування в інклюзивному середовищі 

Викладач (і) Професор Шевців Зоя Михайлівна 

Профайл викладача (ів) на сайті кафедри  

E-mail викладача: shevtsiv53@ukr.net 

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

на іншому ресурсі 

 

Консультації Очні консультації – 2 години на тиждень (вівторок) 

Он-лайн консультації – 2 години на тиждень (за попередньою 

домовленістю з викладачем курсу)  

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Асистування в інклюзивному середовищі» включає знання про посаду асистента вчителя, яка є відносно 

новою для української школи. Вона розглядається в контексті інклюзивної освіти, адже головне завдання асистента вчителя – допомагати 

вчителеві навчати дітей з особливими освітніми потребами. Робота асистента вчителя складна, багатогранна та динамічна і вимагає від нього 

певних знань, умінь та навичок.  

Курс розкриває ґрунтовні знання важливих практичних навички, які повинен опанувати асистент учителя: застосування професійних 

знань у діяльності; здійснення педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; вміння 

налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами освітнього процесу. 

Важливим складником успішного функціонування інклюзивної системи освіти є, безперечно, командний підхід. Тому з огляду на це 

роль асистента вчителя є значимою в забезпеченні успішного освітнього процесу: для учителів, дітей з особливими освітніми потребами та 

їхніх батьків і решти дітей у класі. Задля цього «Асистування в інклюзивному середовищі» включає знання про професійну компетентність 

асистентів інклюзивного середовища, сучасні методики викладання, про цінності та особистісні якості. 

Силабус упорядковано із застосуванням сучасних педагогічних принципів організації освітнього процесу у закладі вищої освіти.  

Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки. 

mailto:shevtsiv53@ukr.net


Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників  Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
Спеціальність: 

013 «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й - 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання підготовка реферату___ 

"Розробити індивідуальну програму 

розвитку конкретного учня з особливими 

освітніми потребами" 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90  
3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних –   год. 

самостійної роботи студента –     год. 

Освітній ступінь: 

__бакалавр__ 

 

10 год. - 

Практичні, семінарські 

10 год. - 

Лабораторні 

16 год. -. 

Самостійна робота 

  54 год. - 

Індивідуальні завдання:  

– 



Вид контролю:  

залік - 

Передумови для вивчення дисципліни: Історія України. Історія української культури. Математика. Екологія. Сучасна українська мова з 

практикумом. Вступ до спеціальності. Основи природознавства. Професійне спілкування іноземною мовою. Основи охорони праці. Основи 

педагогіки. Педагогічний супровід інклюзивної освіти. Освітні основи реабілітології. Методика психологопедагогічног о вивчення дитини. 

Філософія освіти 

 

Мета і завдання дисципліни 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни – надання базових знань студентам з питань інвалідності, інклюзивного навчання, застосування 

різноманітних навчальних стратегій, пов’язаних з конкретними особливостями учнів, ролі та місця асистента вчителя під час роботи з 

учнями з особливими потребами/ інвалідністю.  

Завдання курсу:  

• систематизувати знання щодо теоретичних питань інвалідності та пов’язаних з цим досліджень конкретних особливостей осіб з 

інвалідністю у сфері освіти;  

• систематизувати знання щодо чинної нормативної бази що стосується інклюзивної освіти та кваліфікаційних вимог асистента 

вчителя; 

• сформувати комплексне уявлення про особливості процесу інклюзивного навчання та ролі в ньому асистента вчителя;  

• сформувати у студентів навички надання підтримки учням з особливими потребами під час проведення навчальних видів діяльності.  

знати:  
• філософію та освітні поняття, пов’язані з освітою учнів з інвалідністю/особливими потребами;  

• законодавчо–нормативне забезпечення посади «асистент вчителя» та процесу впровадження інклюзивного навчання;  

• різноманітні навчальні стратегії, пов’язані з конкретними особливостями дітей з інвалідністю/особливими потребами;  

• кваліфікаційні вимоги та особливості роботи асистента вчителя під час роботи з учнями з інвалідністю/особливими потребами;  

• методи надання допомоги вчителям, які працюють в інклюзивному класі, у підготовці навчального матеріалу;  

• методи безпечної практики роботи та реакції на непередбачені ситуації у міру їх виникнення; • методи планування навчальної 

діяльності під керівництвом вчителя.  

вміти:  

• використовувати нормативну базу, яка регулює забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю/особливими потребами та питання 

впровадження інклюзивного навчання; 

• застосовувати різноманітні навчальні стратегії, пов’язанні з особливостями дітей з інвалідністю/особливими потребами;  

• надавати допомогу вчителю у впровадженні індивідуальних навчальних планів, оцінювання потреб учнів, моніторингу прогресу;  

• використовувати навички роботи у команді фахівців по впровадженню інклюзивного навчання;  



• працювати зі спеціальними засобами, обладнанням та технологіями, сприяти роботі учнів з цими засобами та обладнанням, а також 

забезпечувати дотримання правил безпеки роботи;  

• взаємодіяти з персоналом навчального закладу, батьками дітей, фахівцями у такий спосіб, який сприяв би розвитку позитивних 

взаємовідносин;  

• застосовувати стратегії, спрямовані на розвиток впевненості учнів у власних силах та їх самостійності. 

3. Очікувані результати навчання 

загальні: 

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного 

мовлення (його усною та писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 

комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння 

володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів  

ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових норм. 

ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та 

їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до 

співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов’язань. 

СК-1. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою 

побудови змісту освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом та окремих 

змістових лініях зокрема. 

СК-3. Здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування освітнього процесу в початковій ланці освіти. 

Складниками педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна. 

СК-4. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх 

галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. Методична компетентність ґрунтується на 

теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за різними навчальними комплектами, що виявляється у сформованості системи 

дидактико-методичних знань і умінь із окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності 

емоційно-ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету. 

фахові: 

СК-6.1. здатність розуміти цінності інклюзивної освіти, створювати інклюзивне середовище (внутрішній інтер’єр класної кімнати); 

здатність підготувати освітнє середовище до процесу інклюзивного навчання; 

СК-6.12. здатність створювати належні умови для навчання дитини відповідно до її віку, здійснювати психологопедагогічний супровід 

учнів з особливими потребами до навчання. 

Програмні навчальні результати 

ПРН 18. Здатність облаштовувати інтер’єр класної кімнати, створювати безперешкодне пересування учнів з обмеженими 

можливостями школою і територіями закладі загальної середньої освіти  



ПРН 19. Здатність демонструвати ґрунтовні знання щодо адаптації, модифікації змісту навчального матеріалу освітнього процесу та 

методики інклюзивного навчання, моделювати освітній процес в умовах інклюзії.  

ПРН 20. Здатність демонструвати різні напрями соціально-педагогічної роботи в інклюзивному середовищі закладі загальної 

середньої освіти у процесі контекстного навчання під час аудиторних занять; проявляти знання і уміння специфіки професійної діяльності в 

позааудиторний час, створювати позитивний клімат, надавати соціально-педагогічну допомогу учням з особливими освітніми потребами, 

укладати соціальний паспорт класу.  

ПРН 22. Здатність взаємодіяти з командою фахівців школи, зі спеціалістами інших служб в системі інклюзивного навчання з метою 

розробки індивідуальної програми розвитку молодшого школяра з особливими освітніми потребами.  

ПРН 23. Здатність демонструвати знання і вміння психологопедагогічного супроводу школяра з особливими освітніми потребами та 

його сім’ї.  

ПРН 24. Здатність здійснювати розвитково-корекційну та реабілітаційну роботу в межах освітнього процесу  

ПРН 25. Здатність забезпечити соціалізацію та адаптацію учня з особливими освітніми потребами до освітнього процесу та 

інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. 

 ПРН 26. Здатність володіти виховними та навчальними технологіями інклюзивної освіти; вміти організовувати групове й 

індивідуальне навчання і виховання дітей з особливими потребами. Здатність упроваджувати здоров’язберігальні технології навчання. 



 

Дидактична карта дисципліни 

 

Тема заняття, кількість годин Форма 

діяльності 
Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної і домашньої роботи, години Література, 

інформацій

ні ресурси 

Оцінювання 

самостійної 

домашньої 

роботи 

(за одне 

виконане 

завдання) 

Термін 
виконання 

самостійної 

роботи. 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Модуль 1. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя 

Тема 1. 
Допоміжний персонал в 

інклюзивному 

середовищі 

– 2 год. 
 

Нормативно-

організаційне 

забезпечення діяльності 

асистента вчителя у класі 

з інклюзивним навчанням 

у світлі концепції Нової 

української школи – 2 год. 

 

Особливості розвитку та 

педагогічної підтримки 

дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку 

в умовах інклюзивного 

навчання -2 год. 

 

Лекція 
 

 

 
 

 

Практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторне 

  

МН1, МН3 
 

 

 

 
 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

5 балів 
 

 

 

 
 

 

1. Нормативно-правові документи, що 

регламентують роботу асистента вчителя: 

Постанова КМУ від 15.08.2011 №872, № 

1/9–675 від 25.09.12 року -3 год.. 

2. Основні концепції «Індексу 

інклюзії»: «інклюзія», «бар’єри на шляху 

участі в навчально-виховному процесі», 

«ресурси, спрямовані на підтримку 

навчання та участі в навчально-виховному 

процесі», «підтримка розмаїття» - 3 год.. 

3. Аналіз причин бажання батьків бачити 

своїх дітей в інклюзивному начальному 

середовищі закладу загальної середньої 

освіти– 3 год.. 

 

Основна:  

1-12 

Допоміжна: 

1-15 

6 балів До  

проведення 

наступного 

практичного 

заняття 
Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом  

Тема 2. 

Посада асистента вчителя 

в закладі загальної 

 

Лекція 

 

 

МН1, МН3 

 

 

5 балів 
 

1 Підготовувати есе на тему «Як я бачу 

свою роль в якості асистента?» – 3 год.  

2. Характеристика складу фахівців 

Основна:  

1-12 

Допоміжна: 

6 балів До  

проведення 

наступного 



середньої освіти – 2 год. 

 

Організаційно-

педагогічні умови 

асистування – 2 год. 

 

Участь асистента вчителя 

у розробленні 

індивідуальних програм 

розвитку дитини з 

особливими освітніми 

потребами - 2 год. 

 

 

 
Практичне 

 

 

 
Лабораторне 

 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

команди з розробки індивідуальної 

програми розвитку. 

– 3 год. 

3. Тип, обсяг і періодичність надання 

додаткових спеціальних послуг – 3 год. 

1-15 практичного 

заняття  

Дедлайн –  
останнє 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. 

Роль асистента в 

діяльності команди 

психолого-педагогічного 

супроводу – 2 год. 

 

Компетентності 

допоміжного персоналу в 

організації освітнього 

процесу в класі з 

інклюзивним навчанням – 

2 год. 

 

Сутність процесів 

адаптації та модифікації 

освітнього процессу, роль 

асистента в цьому – 2 год. 

 

Моделі співпраці 

асистента вчителя з 

учителем – 2 год. 

 

Лекція 
 

 

 

 

 

Практичне 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лабораторне 

 

 

 

 

 
Лабораторне 

  

 

МН1, МН3 
 

 

 
МН1, МН2, 
МН4, МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

 
МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 
МО9 

 

7 балів 
 

1. 1.Проблема моніторингу навчальних 

результатів на основі загальної освітньої 

програми – 3 год..  

2. 2.Поняття про реагування на втручання 

як про стратегію раннього виявлення 

проблем у навчанні учнів – 3 год. 

3. Залучення додаткових фахівців до 

освітнього процесу – 3 год.. 

4.Створення ефективної взаємодії 

асистента вчителя з батьками – 3 год.. 

Основна:  

1-12 

Допоміжна: 

1-15 

8 балів До 

проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. 
Планування роботи 

 

Лекція 
 

МН1, МН3, 
 

5 балів 
1. Підготувати есе на тему «Як я бачу свою Основна:  

1-12 
8 балів До 

проведення 



асистента вчителя, 

ведення документації 

.– 2 год. 

 

Командний підхід як 

необхідна умова 

забезпечення якісної 

освіти в інклюзивному 

класі – 2 год. 

 

Зміст роботи асистента 

вчителя на уроках різних 

освітніх галузей – 2 год. 

 

 

 
 

 

Практичне 

 

 

 

 

 

 

Лабораторне  

МН5 
 

МН2, МН4, 
МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

 роль в якості асистента у здійсненні 

практики спільного викладання» – 3 год.. 

2. Роль асистента у здійсненні практики 

спільного викладання – 3 год. 

3. Правила організації практики спільного 

викладання - 3 год. 

4. Характеристика ефективної команди - 3 

год. 

Допоміжна: 

1-15 

наступного  

практичного 

заняття 
Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Тема 5.  

Зміст роботи асистента 

вчителя в закладі 

загальної середньої 

освіти з інклюзивним 

навчанням – 2 год. 

 

Посада асистента вчителя 

в закладі загальної 

середньої освіти – 2 год. 

 

Особливості освітньої 

підтримки учнів з 

різними порушеннями – 2 

год. 

 

Робота асистента вчителя 

з батьками – 2 год. 

 

Роль асистента в 

проведенні батьківських 

зборів в інклюзивному 

 

Лекція  

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

 

 
 

 

Лабораторне 

 

 

 

 

Лабораторне 

 

 

 
Лабораторне 

 

 

МН1, МН3 

 

 
МН2, МН4, 

МН6, 
МО2, МО4, 
МО7, МО9 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

9 балів 
 

Підготувати есе на тему «Як я бачу свою 

роль в якості асистента у здійсненні 

практики спільного викладання?» - 3 год. 

2. Педагогічні умови ефективного 

спілкування з дитиною з розладами 

аутичного спектра - 3 год. 

3. Педагогічні підходи до розвитку 

особистості дітей з порушеннями зору - 3 

год. 

4. Педагогічні підходи до розвитку 

особистості дітей з порушеннями слуху - 3 

год. 
 

Основна:  

1-12 

Допоміжна: 

1-15 

8 балів До 

проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 



класі – 2 год. 

Змістовий модульний контроль  Оцінювання 

програмних 

результатів 

навчання  

МО2  31 балів Виконання ІНДЗ: 
Розробити індивідуальну програму 

розвитку конкретного учня з особливими 

освітніми потребами 

Модульна к/р  

– 5 балів  

 

 

 

13 балів 

 

36 балів–  

Підсумковий контроль  залік МО1 15 балів  -   

 



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 НАВЧАННЯ  

МО1 – екзамени;  

МО2 –усне або письмове опитування; 

МО3 – колоквіум; 

МО4 –тестування;  

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах;  

МО9 – захист практичних робіт;  

МО10 – залік. 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання  
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, проєктор для комунікації та 

опитувань, виконання домашніх завдань, виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний, модульний, 

підсумковий контроль); програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності.  

Політика дисципліни  

Організація вивчення дисципліни відбувається 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.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  



На заняттях забороняється використання мобільних пристроїв, виключенням є користування ними лише під час підготовки 

практичних завдань під час заняття.  

Політика щодо відвідування: відвідування усіх видів занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу.   

 

Політика доброчесності  

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів академічної доброчесності:  

- складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи погіршити/покращити результати інших здобувачів;  

- не списувати під час виконання тестових завдань та написання контрольних робіт (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

У разі виявлення плагіату в будь-яких видах робіт, Ви отримаєте незадовільну оцінку і повинні будете повторно виконати завдання, які 

передбачені у силабусі.  

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, тестовий контроль.  

Форма контролю: екзамен.  

Відвідування лекційних занять оцінюється в 1 бал. (Загальна сума балів – 5*1=5). 

Участь у практичних семінарських заняттях, виконання завдань до практичного заняття – 2 бали (Загальна сума балів – 5*2=10). 

Участь у лабораторних заняттях, виконання завдань до лабораторного заняття – 2 бали (Загальна сума балів – 5*2=10). 

Виконання завдань самостійної роботи – 2 бали за кожну тему (Загальна сума балів – 18*2=36). 

Змістовий модульний контроль  13 балів (Загальна сума балів – 13 балів). 

ІНДЗ – 5 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) – 15 балів 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

90-100 

 

 

 

А 

 

 

 

відмінно 

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 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задовіль

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарах

овано 
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)  

 

 

 

 

 
незадовільно 

 

 

 

 
не 

зарахо

вано 
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.  



 

Розподіл балів, що отримують здобувачі 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

 

5 

 

40 

 

100 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

 Модульний контроль – 5 

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю (залік) 

 

1. Нормативно-організаційне забезпечення діяльності асистента вчителя у класі з інклюзивним навчанням у світлі концепції Нової 

української школи 

2. Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання  

3. Організаційно-педагогічні умови асистування 

4. Особливості освітньої підтримки учнів з різними порушеннями  

5. Сутність процесів адаптації та модифікації освітнього процессу, роль асистента в цьому Командний підхід як необхідна умова 

забезпечення якісної освіти в інклюзивному класі Допоміжний персонал в інклюзивному середовищі 

6. Компетентності допоміжного персоналу в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням  

7. Посада асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти 

8. Планування роботи асистента вчителя, ведення документації  

9. Роль асистента в діяльності команди психолого-педагогічного супроводу 

10. Участь асистента вчителя у розробленні індивідуальних програм розвитку дитини з особливими освітніми потребами 

11. Моделі співпраці асистента вчителя з учителем 

12. Зміст роботи асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням  

13. Зміст роботи асистента вчителя на уроках різних освітніх галузей.  

14. Особливості засвоєння знань мовно-літературної освітньої галузі дітьми з особливими освітніми потребами та алгоритм діяльності 

асистента вчителя.  

15. Особливості засвоєння знань математичної освітньої галузі дітьми з особливими освітніми потребами та алгоритм діяльності 

асистента вчителя 

16. Особливості підтримки дітей з порушеннями аутичного спектру. 

17. Особливості підтримки дітей з порушеннями розумового розвитку 



18. Особливості підтримки дітей з затримкою психічного розвитку 

19. Особливості підтримки дітей з порушеннями зору 

20. Особливості підтримки дітей з порушеннями слуху 

21. Особливості підтримки дітей з порушеннями мовлення 

22. Особливості підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги 

23. Робота асистента вчителя з батьками 

24. Роль асистента в проведенні батьківських зборів в інклюзивному класі 

25. Участь асистента вчителя в організації дозвіллєвої роботи 

 

 

Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна 

 

1. Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний 

посібник / за ред. А. А. Колупаєвої. Київ: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 335 с.  

2. Дятленко Н. М., Софій Н. З., Мартинчук О. В., Найда Ю. М. Асистент учителя в інклюзивному класі: Навчально-методичний 

посібник / Під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с. 

3. Колупаєва А. А., Данілявічюте Е. А., Литовченко С. В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: 

навчально-методичний посібник. Київ: Видавнича группа «А.С.К.», 2012. 197 с. 

4. Колупаєва А. А., Коваль Л. В., Компанець Н. М. та ін. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному навчальному закладі. Київ: ТОВ «Атопол», 2014.  285 с. 

5. Компанець Н. М. Програмно-методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчання дітей з особливими 

потребами в умовах  

6. інклюзивної освіти [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://goo.gl/5GLrE2. 

7. Компанець Н. М. Моделювання індивідуальної програми розвитку дошкільника з особливими освітніми потребами. Київ:, 

2018. 56 с.:  

8. Литовченко С. В. Специфіка роботи асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням. 

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2013. Вип. 4(1). С. 252–260. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4%281%29__32 

9. Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган 

та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 110 с. 
10. Спільне викладання в інклюзивному класі: Метод. матеріали / укладач Софій Н. З. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 

— 70 с. 

https://goo.gl/5GLrE2
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4%281%29__32


11. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: метод. посіб. / за 

заг. ред. Н. З. Софій, Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 66 с.  

12. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 248 с.  
 

Допоміжна 

 

1. Дмитрієва І. В. Командна взаємодія фахівців у процесі індивідуального супроводу дитини в умовах 

інклюзивного навчання : Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. 2016. No 7. 

URL: http://aqce.com.ua/vypusk-7-t-1-t-2/dmitrijeva-iv-komandna-vzajemodija-fahivciv-u-procesi- individualnogo-suprovodu-

ditini-v-umovah-inkljuzivnogo-navchannja.html (дата звернення: 05.05.2019).  

2. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навч.метод. посіб. / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О. 

та ін./ Під заг. ред. В.І. Шинкаренко. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. 96 с.  

3. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; перекл. з англ. Київ.: 

ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.190 с. URL: http://www.ussf.kiev.ua/images/news/2015.09.03/2/ IndexForInclusion.pdf 

(дата звернення:15.05.2019).  

4. 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. 

5. 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. – (Б-ка Шкільного світу). 

6. Інклюзивний клас : асистенти вчителя допомагають учням з особливими освітніми потребами. URL: 

https://studway.com.ua/inklyuzivniy-klas/ (дата звернення: 15.08.2019). 
7. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Педагогічні технології інклюзивного навчання. Харків:Вид-то; «Ранок», .ВГ «Кенгуру», 2018. 

160 с 

8. Лорман Т.. Сім стовпів підтримки інклюзивної освіти. Як перейти від запитання «Чому?» до запитання «Як?». Міжнародний 

журнал цілісної освіти. Том 3. № 2. 2007. 

9. Нова українська школа: Порадник для вчителя / під заг. ред.Бібік Н. М. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 

10. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. 

Порошенко та ін. — К., 2018. — 252 с. 

11. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. 

Порошенко та ін. Київ, 2018. 252 с. 



12. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: метод. посіб. / за 

заг. ред. Н. З. Софій, Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 66 с.  
13. Фаласеніді Т. М. Стратегії навчання та педагогічна підтримка учнів з гіперактивними розладами та дефіцитом уваги в умовах 

загальноосвітньої школи: Методичні вказівки. Львів: Свічадо, 2016. 88 с. 

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

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

 

 

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. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

2. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

3. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF#n13 

4. http://natalia.moy.su/index/kalendarno_tematichne_ 

planuvannja/0-36 

5. http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_ 

file_1154598085.pdf 

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-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
file:///C:/Users/igoUser/Downloads/1_9-186.pdf
file:///C:/Users/igoUser/Downloads/1_9-186.pdf
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


6. http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/ 

2012/ukr/01_ukr.pdf 

7. https://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_ 

file_1748042664.pdf 

8. http://www.geneza.ua/shop_content.php?coID=889 

9. http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/ 

navchalni_programi11 

10. http://www.pochatkivec.ru 

11. http://nus.org.ua/questions/vidpovidayemo-na-zapytannyainklyuzyvne- 

navchannya/ 

12. https://inclusivetechnolog.blogspot.com/p/pro.html 

13. http://www.pedrada.com.ua/article/1187-dokumenti-asistentavchitelya- 

shchodo-roboti-z-uchnyami-z-osoblivimi-osvtnmipotrebami 
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