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1. 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: 

011 Освітні, педагогічні 
науки 

Модулів – 1 

 

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

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90  

3-й - 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:  
аудиторних – 6 год. 
самостійної роботи 
студента – 12 год. 

Освітній рівень: 
__магістр__ 
 

10 год. - 
Практичні, семінарські 
10 год. - 
Лабораторні 
10 год. -. 
Самостійна робота 
60 год. - 
Індивідуальні завдання:  
– 
Вид контролю:  
залік - 

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», «Педагогіка вищої школи», 
«Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти», «Інклюзивна педагогіка», 
«Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти», «Інноваційні освітні 
технології у вищій школі», «Професійна компетентність викладача вищої школи», «Історія 
та сучасність університетської освіти», «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій 
школі» 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – є засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та 

організаційно-методичних засад організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. 
оволодіння магістрами базовими знаннями з інклюзивними технологіями; уміннями та 
навичками комплексного застосування у професійній діяльності різноманітних навчальних 
стратегій, пов’язаних із особливими освітніми потребами здобувачів вищої освіти, як-от: 
доступного робочого місця, врахування різного впливу освітнього середовища на сенсорну 
сферу здобувача освіти, 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 «Організація інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» 
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); 

- зміст нормативних документів, інструктивно-методичних джерел, що 
регламентують професійну діяльність і функціональні повноваження викладача закладу освіти 
інклюзивного типу;  

- педагогічні технології навчання студентів із особливими освітніми потребами;  
- методи безпечної практики роботи зі студентами із особливими потребами та 

стратегії діяльності у непередбачених ситуаціях (у міру їх виникнення).  
уміти: 
- вміти критично оцінювати та визначати прогресивні педагогічні підходи щодо 

організації дизайну освітньої ситуації та інклюзивного освітнього простору в умовах закладу 
освіти;  

- використовувати нормативну базу, що регулює забезпечення прав студентів із 
особливими потребами на освіту;  

- самостійно аналізувати та співставляти сучасні моделі інклюзивної освіти 
студентів; застосовувати різноманітні педагогічні технології навчання студентів із особливими 
освітніми потребами;  

- стратегії їхнього особистісного розвиту (розвитку у студентів 
самозмобілізованості, упевненості у власних силах, самостійності);  

- використовувати вміння та навички педагогічного співробітництва в 
інтердисциплінарній команді фахівців, зорієнтованого на якісну освіту студентів із особливими 
потребами;  

- застосовувати технічні та друковані засоби освіти, спеціальне обладнання у 
навчальному процесі зі студентами з особливими потребами; дотримуватися правил безпечної 
роботи з такими засобами, обладнанням і пристроями.  

 
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-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, 
застосовування знань та кращих практик. 
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ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 
 

Фахові компетентності (ФК):  
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 використовувати у професійній діяльності знання психологічних 
закономірностей і механізмів функціонування й розвитку особистості та соціальної групи 
 

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  8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні 
технології  

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. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Сучасні тенденції функціонування закладів вищої освіти інклюзивного типу 

в Україні та зарубіжних країнах.  
Заклад вищої освіти як установа відкритого типу. Принципи функціонування ЗВО 

відкритого типу (принцип відкритості; спільного навчання; урахування індивідуальних освітніх 
потреб студентів у навчальному процесі; забезпечення якісної освіти для всіх; надання 
додаткової допомоги та підтримки; принцип гуманізації тощо).  

Складові компоненти та предметно-функціональні ознаки освітнього середовища 
інклюзивного типу. Передумови успішної розбудови інклюзивного навчального середовища у 
закладі вищої освіти.  

Доступність та універсальний дизайн: основні принципи та технології впровадження. 
Інноваційний досвід реалізації професійної діяльності в системі інклюзивної освіти США, країн 
Західної та Східної Європи.  

Тема 2. Особливості організації інклюзивного навчання в ЗВО 
Умови організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. 
Основні підходи до організації освітньої діяльності студентів із особливими потребами 

(мейнстрімінг, реабілітація, інтеграція, інклюзія). Варіанти організації інклюзивної освіти 
студентів із особливими освітніми потребами: постійна (повна) інтеграція, постійна (неповна) 
інтеграція, тимчасова (часткова) інтеграція, епізодична інтеграція, дистанційне навчання.  
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Команда психолого-педагогічного супроводу здобувача освіти з особливими освітніми 
потребами. 

Індивідуальна програма розвитку здобувача освіти. 
Асистент здобувача освіти.  
Тема 3. Професійне забезпечення освітнього процесу ЗВО інклюзивного типу 

науково-педагогічними фахівцями  
Поняття про кадровий ресурс ЗВО. Психолого-педагогічний аналіз типових недоліків і 

прорахунків у професійній діяльності педагогічного персоналу у системі інклюзивної освіти.  
Компоненти інклюзивної компетентності викладача ЗВО. Професійне співробітництво у 

команді як невід’ємна складова функціонування інклюзивного закладу освіти. Об’єктивні і 
суб’єктивні причини, за яких успішність функціонування ЗВО інклюзивного типу підлягає 
погіршенню; оптимальні шляхи їх попередження (подолання).  

Додаткова підготовка педагогічного персоналу для успішної реалізації інклюзивної 
освіти у ЗВО.  

Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних кадрів ЗВО інклюзивного типу. 
Тема 4. Стратегії професійної діяльності викладача в інклюзивному середовищі 

закладі вищої освіти.  
Гуманістична педагогічна взаємодія та сучасні системи навчання як основа стратегій 

викладання в інклюзивному навчальному закладі.  
Концептуальні засади проектування педагогічної діяльності в інклюзивному закладі 

освіти: загальна модель і засади організації навчально-виховного процесу; комплексна 
структура процесу викладання; Перший етап планування: стратегія аналізу стартового рівня 
успішності студента. Другий етап планування: визначення моделі організації процесу 
викладання, розкладу, методів викладання, індивідуального навчального плану.  

Педагогічні технології навчання студентів із особливими освітніми потребами 
(технології опанування професійними знаннями, кооперативне навчання, інтерактивні 
технології, особистісно орієнтовані технології тощо); стратегії особистісного розвиту студентів 
із особливими потребами (розвитку самозмобілізованості, упевненості у власних силах, 
самостійності). 

Тема 5. Професійне співробітництво викладачів із фахівцями партнерських 
організацій і служб (вектор комплексного супроводу студентів із особливими потребами).  

Основні поняття про супровід студентів із інвалідністю/ особливими потребами. 
Допоміжні засоби та навички професійної діяльності зі студентами. Методи безпечної практики 
роботи зі студентами із особливими потребами та стратегії діяльності у непередбачених 
ситуаціях (у міру їх виникнення). Перша медична допомога студентам із особливими 
потребами. Громадські об’єднання та організації як партнери ЗВО щодо впровадження 
інклюзивної освіти. Захисна та допоміжна функції громадської організації.  

Соціальне партнерство академічої спільноти ЗВО із представниками громадських 
об’єднань й організацій. Зарубіжний досвід співпраці громадських організацій із ЗВО 
інклюзивного типу.  

Соціальні служби та їх роль у наданні спеціальних послуг відповідно до різних 
освітніх потреб студентів.  

Організація соціокультурних, соціально-педагогічних і благодійних проектів у ЗВО 
інклюзивного типу. Використання менеджерами ЗВО волонтерських ресурсів.  

 
5. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
денна форма навчання 

усього у тому числі 
л. п.  лаб. інд. с.р.  
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1 Сучасні тенденції 
функціонування закладів вищої 
освіти інклюзивного типу в 
Україні та зарубіжних країнах.  

16 2 2 2  10 

Тема 2. Особливості 
організації інклюзивного 
навчання в ЗВО 

16 2 2 2  10 

Тема 3. Професійне 
забезпечення освітнього 
процесу ЗВО інклюзивного 
типу науково-педагогічними 
фахівцями  

16 2 2 2  10 

Тема 4. Стратегії професійної 
діяльності викладача в 
інклюзивному середовищі 
закладі вищої освіти.  

16 2 2 2  10 

Тема 5. Професійне 
співробітництво викладачів із 
фахівцями партнерських 
організацій і служб (вектор 
комплексного супроводу 
студентів із особливими 
потребами).  

16 2 2 2  10 

Усього годин 80 10 10 10  50 

Модуль 2 

ІНДЗ 10     10 

Усього годин 90 10 10 10  60 
 

7. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1. Вступ. Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності викладача в 
системі інклюзивної освіти. 

2 

2. Сучасні тенденції функціонування закладів вищої освіти інклюзивного типу в 
Україні та зарубіжних країнах. 

2 

3. Кадровий ресурс закладу вищої освіти інклюзивного типу. 2 
4. Психолого-педагогічні основи розуміння та врахування особливих освітніх 

потреб студентів у навчальному процесі. 
2 

5. Стратегії професійної діяльності викладача в інклюзивному закладі вищої 
освіти. 

2 

Разом 10 
 
8. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1. Модель інклюзивного навчального середовища у закладі вищої освіти 2 
2. Ідеальний портрет викладача закладу вищої освіти інклюзивного типу. 2 
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3. Презентація спеціальних освітніх програм для обдарованих і талановитих 
студентів у закладах вищої освіти інклюзивного типу. 

2 

4. Презентація фрагмента заняття (за власним вибором) з використанням однієї 
із педагогічних технологій навчання студентів із особливими освітними 
потребами (технології опанування професійними знаннями, кооперативне 
навчання, інтерактивні технології, особистісно орієнтовані технології тощо). 

2 

5. Презентація альтернативних методів комунікації викладача зі студентами із 
особливими потребами. 

2 

Разом: 10 
 
9. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми (завдання)  

1. Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Сучасні тенденції функціонування закладів вищої освіти 

інклюзивного типу в Україні та зарубіжних країнах.  
1.Основні підходи до організації освітньої діяльності студентів із особливими 
потребами. 
2.Проаналізуйте соціальні моделі, за якими формувалася суспільна думка 
стосовно осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 
3. Охарактеризуйте процес еволюції ставлення суспільства та держави до осіб 
з порушеннями психофізичного розвитку. 
4. Охарактеризуйте основні міжнародні документи ООН і ЮНЕСКО в галузі 
прав осіб з порушеннями психофізичного розвитку.  
5.Нормативно-правова база інклюзивної освіти 
6. Визначте, які статті Закону «Про освіту» сприяють розбудові інклюзивної 
освіти в Україні. 

 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
2 

2. Тема 2. Особливості організації інклюзивного навчання в ЗВО 
1.Організаційні та змістові аспекти інклюзивного навчання в ЗВО 
2. Ознаки сегрегативного та інклюзивного навчання 
3.Порівняльний аналіз організації інклюзивного навчання в закладах фахової 
перед вищої і вищої освіти 

 
3 
 
3 
3 

3. Тема 3. Професійне забезпечення освітнього процесу ЗВО 
інклюзивного типу науково-педагогічними фахівцями  
1. Розкрийте сутність діяльності Центру інклюзивної освіти кафедри 
педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти РДГУ. 
2. Сутність підготовки кафедрою педагогічних кадрів до інклюзивного 
навчання 
3. Наукова і методична діяльність кафедри в галузі інклюзивного навчання: 
участь в конференціях, семінарах тощо 

 
 
3 
 
 
3 
3 
 

4. Тема 4. Стратегії професійної діяльності викладача в 
інклюзивному середовищі закладі вищої освіти. 
1. Проаналізуйте документ «Порядок організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах про інклюзивне навчання», з’ясувати 
сутність організації інклюзивного навчання в ЗВО 
2. Назвіть причини, внаслідок яких впровадження інклюзії у навчальних 
закладах може виявитися неефективним 
3. Охарактеризуйте роль педагога у розробці майстер класів  з інклюзивної 
практики: з сурдопедагогіки, тифлопедагогіки тощо. 

 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 

5. Тема 5. Професійне співробітництво викладачів із фахівцями 
партнерських організацій і служб (вектор комплексного супроводу 
студентів із особливими потребами).  
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1. Охарактеризуйте перешкоди, з якими може стикнутись педагог, 
впроваджуючи інклюзивну практику 
2. Проведення корекційних та корекційно-розвиткових занять із здобувачами 
вищої освіти, що потребують додаткових освітніх послуг 
3. Послуги асистента викладача при проведенні лекційних, практичних і 
лабораторних занять. 
4. Адаптація навчального матеріалу та інформаційного забезпечення різних 
нозологічними групами здобувачів вищої освіти 

 
2 
 
3 
 
3 
 
3 

 ІНДЗ 10 
 Разом  60 
 
10. Індивідуальні завдання. Із переліку завдань самостійної роботи : 
- опрацювати 1 наукову статтю  
- підготувати 1 реферат ;  
- підготувати 1 презентацію  
 
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, веб-орієнтовані тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
12. Методи оцінювання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт. 
МО10 - залік 
 
13. Засоби діагностики результатів навчання:  
- залік;  
- 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 залі
к 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, вміє 
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90-100 

 
А 

 
відмінно 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Організація інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

15 
 
15 

 
100 13 

 
13 
 

13 
 

13 13 

Модульний контроль – 5 
 

Критерії по видах діяльності 
 

№ 
з.п. 

Види діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 
 
Т1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т2 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
Модульний контроль 5 5 
 
ІНДЗ 

підготувати 1 реферат 7 15 
підготувати 1 презентацію 8 

Підсумковий контроль 15 15 
Разом  100 
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16. Методичне забезпечення 
Підручники «Основи інклюзивної педагогіки», «Основи соціально-педагогічної 

діяльності». 
• конспектів лекцій; 
•  методичних вказівок до лабораторних робіт та практичних (семінарських) занять; 
• силабус 
• навчальні книги 

 
17. Питання до підготовки до підсумкового контролю (залік) 
1. Заклад вищої освіти як установа відкритого типу.  
2. Принципи функціонування ЗВО відкритого типу в умовах інклюзивного 

середовища.  
3. Складові компоненти та предметно-функціональні ознаки освітнього середовища 

інклюзивного типу.  
4. Передумови успішної розбудови інклюзивного навчального середовища у закладі 

вищої освіти.  
5. Доступність та універсальний дизайн: основні принципи та технології 

впровадження.  
6. Інноваційний досвід реалізації професійної діяльності в системі інклюзивної 

освіти США, країн Західної та Східної Європи.  
7. Умови організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. 
8. Основні підходи до організації освітньої діяльності студентів із особливими 

потребами. 
9.  Варіанти організації інклюзивної освіти студентів із особливими освітніми 

потребами: постійна (повна) інтеграція, постійна (неповна) інтеграція, тимчасова (часткова) 
інтеграція, епізодична інтеграція, дистанційне навчання.  

10. Команда психолого-педагогічного супроводу здобувача освіти з особливими 
освітніми потребами. 

11. Індивідуальна програма розвитку здобувача освіти. 
12. Асистент здобувача освіти.  
13. Поняття про кадровий ресурс ЗВО. Психолого-педагогічний аналіз типових 

недоліків і прорахунків у професійній діяльності педагогічного персоналу у системі 
інклюзивної освіти.  

14. Компоненти інклюзивної компетентності викладача ЗВО.  
15. Професійне співробітництво у команді як невід’ємна складова функціонування 

інклюзивного закладу освіти.  
16. Об’єктивні і суб’єктивні причини, за яких успішність функціонування ЗВО 

інклюзивного типу підлягає погіршенню; оптимальні шляхи їх попередження (подолання).  
17. Додаткова підготовка педагогічного персоналу для успішної реалізації 

інклюзивної освіти у ЗВО.  
18. Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних кадрів ЗВО 

інклюзивного типу. 
19. Гуманістична педагогічна взаємодія та сучасні системи навчання як основа 

стратегій викладання в інклюзивному навчальному закладі.  
20. Концептуальні засади проектування педагогічної діяльності в інклюзивному 

закладі освіти: загальна модель і засади організації навчально-виховного процесу; комплексна 
структура процесу викладання;  

21. Перший етап планування: стратегія аналізу стартового рівня успішності студента.  
22. Другий етап планування: визначення моделі організації процесу викладання, 

розкладу, методів викладання, індивідуального навчального плану.  
23. Педагогічні технології навчання студентів із особливими освітніми потребами . 
24.  Стратегії особистісного розвиту студентів із особливими потребами. 
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25. Основні поняття про супровід студентів із інвалідністю/ особливими потребами.  
26. Допоміжні засоби та навички професійної діяльності зі студентами.  
27. Методи безпечної практики роботи зі студентами із особливими потребами та 

стратегії діяльності у непередбачених ситуаціях (у міру їх виникнення).  
28. Перша медична допомога студентам із особливими потребами.  
29. Громадські об’єднання та організації як партнери ЗВО щодо впровадження 

інклюзивної освіти. Захисна та допоміжна функції громадської організації.  
30. Соціальне партнерство академічої спільноти ЗВО із представниками громадських 

об’єднань й організацій.  
31. Зарубіжний досвід співпраці громадських організацій із ЗВО інклюзивного типу.  
32. Соціальні служби та їх роль у наданні спеціальних послуг відповідно до різних 

освітніх потреб студентів.  
 
18. Рекомендована література  

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. (Серія «Інклюзивна освіта»).  

2. Даниленко Л. І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту 
освітніх інновацій/ Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навч.–мет. пос. 
/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., Київ, 
2007. 128с.  

3. Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти : навчально- методичний посібник / за 
заг. А.А. Колупаєвої. Київ : «А.С.К.», 2012. 308 с.  

4.  Колупаєва А.А., Таранченко О. М. Педагогічні технології інклюзивного навчання 
/ А.А.Колупаєва, О. М.Таранченко. Харків: Ранок, ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с.  

5.  Колупаєва А.А., Таранченко О. М. Путівник для педагогів та батьків дітей з 
особливими потребами. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: 
початкова ланка / А.А.Колупаєва, О. М.Таранченко. Харків: Ранок, ВГ «Кенгуру», 2018. 112 с.  

6. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 
та розумового розвитку/За ред. Вавіної Л.С. Київ.: «АТОПОЛ», 2010. 242 с. 

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

Допоміжна 
 

1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. 
Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. 
Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с.  

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

3. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні 
Бут]; пер. з англ. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 190.   

4. Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. Київ: Паливода А. 
В., 2012. 120 с.  

5.  Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту / Під заг. ред. Софій Н. З., Київ: 
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.  

6.  Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та 
психологічного розвитку дитини / Під заг. ред. Софій Н. З., Найди Ю.М. Київ: ТОВ Видавничий 
дім «Плеяди», 2017. 52 с.  

7.  Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТОВ: Агенство 
«Україна», 2019. 300 с.  
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8. Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали. /Укл. Н. З. Софій, 
Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 70 с.  

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

10. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому 
просторі: навчально-наочний посіб. / Укл. Т. Скрипник. Київ.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 
2015. 56 с.  

11.  Універсальний дизайн в освіті: посібник / Під заг. ред. Н. З. Софій. Київ: ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.  

12. Школа для кожного: посібник / Упорядник: Байда Л. Ю. Київ, 2015. – 60 с. 
 
19. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. www.zakon3.rada.gov.ua - закон України «Про освіту» 
2. www.mon.gov.ua - закон України «Про спеціальну освіту» (проект)  
3. www.mon.gov.ua - концепція розвитку інклюзивної освіти   
4. http://www.mon.gov.ua - міністерство освіти і науки України  
5. www.education.gov.ua -  Міністерства освіти і науки 
6. http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-na-vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-

seminar-web-stem-shkola-2017.html - освітній портал «Педагогічна преса» 
7. www.kmu.gov.ua - постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 №87 
8. http://www.education-inclusive.com 

http://www.zakon3.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-na-vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-seminar-web-stem-shkola-2017.html
http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-na-vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-seminar-web-stem-shkola-2017.html
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.education-inclusive.com/
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Рівненський державний гуманітарний 
Інститут психології та педагогіки 
Педагогічний факультет 
Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та 

вищої освіти 

 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни  Організація інклюзивного навчання 

в закладах вищої освіти 
Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

 3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 
Викладач (і) Шевців Зоя Михайлівна 
Профайл викладача (ів) 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 – 2 години на 

тиждень (вівторок) 
Он-лайн консультації – 2 години на 
тиждень (за попередньою 
домовленістю з викладачем курсу)  

 
Цілі навчальної дисципліни 

Мета курсу «Організація інклюзивного навчання в початковій школі» – є засвоєння теоретико-
методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад організації інклюзивного 
навчання в закладах вищої освіти. оволодіння магістрами базовими знаннями з інклюзивними 
технологіями; уміннями та навичками комплексного застосування у професійній діяльності 
різноманітних навчальних стратегій, пов’язаних із особливими освітніми потребами студентів, як-от: 
доступного робочого місця, врахування різного впливу освітнього середовища на сенсорну сферу 
здобувача освіти, 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: 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
mailto:zoia.shevtsiv@rshu.edu.ua
mailto:shevtsiv53@ukr.net
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- 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); 

- зміст нормативних документів, інструктивно-методичних джерел, що регламентують 
професійну діяльність і функціональні повноваження викладача закладу освіти інклюзивного типу;  

- педагогічні технології навчання студентів із особливими освітніми потребами;  
- методи безпечної практики роботи зі студентами із особливими потребами та стратегії 

діяльності у непередбачених ситуаціях (у міру їх виникнення).  
уміти: 
- вміти критично оцінювати та визначати прогресивні педагогічні підходи щодо 

організації дизайну освітньої ситуації та інклюзивного освітнього простору в умовах закладу освіти;  
- використовувати нормативну базу, що регулює забезпечення прав студентів із 

особливими потребами на освіту;  
- самостійно аналізувати та співставляти сучасні моделі інклюзивної освіти студентів; 

застосовувати різноманітні педагогічні технології навчання студентів із особливими освітніми 
потребами;  

- стратегії їхнього особистісного розвиту (розвитку у студентів самозмобілізованості, 
упевненості у власних силах, самостійності);  

- використовувати вміння та навички педагогічного співробітництва в 
інтердисциплінарній команді фахівців, зорієнтованого на якісну освіту студентів із особливими 
потребами;  

- застосовувати технічні та друковані засоби освіти, спеціальне обладнання у 
навчальному процесі зі студентами з особливими потребами; дотримуватися правил безпечної роботи з 
такими засобами, обладнанням і пристроями.  

Загальні компетентності 
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-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування знань 
та кращих практик. 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

Фахові компетентності: 
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  8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й технології 
організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні технології  

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 
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освітніми потребами, а також проявляти емпатію та толерантність, враховувати особливості 
комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

 
Передумови вивчення дисципліни для формування 

програмних результатів навчання та компетентностей 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «ВК 13 Організації інклюзивного навчання в закладах 

вищої освіти» 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», «Педагогіка вищої школи», «Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти», 
«інклюзивна педагогіка», «Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти», «Інноваційні 
освітні технології у вищій школі», «Професійна компетентність викладача вищої школи», «Історія та 
сучасність університетської освіти», «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі» 

Мотивація здобувачів вищої освіти відбувається через заохочення висловлювань власної точки 
зору, творчого підходу до виконання передбачених програмою курсу завдань. Обов’язковим є 
дотримання принципів академічної доброчесності. 

Спільна (групова) діяльність здійснюється на лекційних, практичних і лабораторних заняттях, 
екскурсійних заняттях тощо. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. передбачає усне опрацювання теоретичних 
питань за темою, спираючись на перелік рекомендованої літератури та самостійний пошук джерел для 
отримання необхідної інформації, з подальшим їх обговоренням у форматі дискусій, мозкових штурмів 
тощо. Відпрацювання пропущених семінарських занять є обов’язковим, здійснюється у форматі очного 
або дистанційного (на платформі Zoom) спілкування викладача зі здобувач 
 

Перелік тем 
Змістовий модуль  

Тема 1. Сучасні тенденції функціонування закладів вищої освіти інклюзивного типу в 
Україні та зарубіжних країнах.  

Заклад вищої освіти як установа відкритого типу. Принципи функціонування ЗВО відкритого 
типу (принцип відкритості; спільного навчання; урахування індивідуальних освітніх потреб студентів у 
навчальному процесі; забезпечення якісної освіти для всіх; надання додаткової допомоги та підтримки; 
принцип гуманізації тощо).  

Складові компоненти та предметно-функціональні ознаки освітнього середовища інклюзивного 
типу. Передумови успішної розбудови інклюзивного навчального середовища у закладі вищої освіти.  

Доступність та універсальний дизайн: основні принципи та технології впровадження. 
Інноваційний досвід реалізації професійної діяльності в системі інклюзивної освіти США, країн Західної 
та Східної Європи.  

Тема 2. Особливості організації інклюзивного навчання в ЗВО 
Умови організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. 
Основні підходи до організації освітньої діяльності студентів із особливими потребами 

(мейнстрімінг, реабілітація, інтеграція, інклюзія). Варіанти організації інклюзивної освіти студентів із 
особливими освітніми потребами: постійна (повна) інтеграція, постійна (неповна) інтеграція, тимчасова 
(часткова) інтеграція, епізодична інтеграція, дистанційне навчання.  

Команда психолого-педагогічного супроводу здобувача освіти з особливими освітніми 
потребами. 

Індивідуальна програма розвитку здобувача освіти. 
Асистент здобувача освіти.  
Тема 3. Професійне забезпечення освітнього процесу ЗВО інклюзивного типу науково-

педагогічними фахівцями  
Поняття про кадровий ресурс ЗВО. Психолого-педагогічний аналіз типових недоліків і 

прорахунків у професійній діяльності педагогічного персоналу у системі інклюзивної освіти.  
Компоненти інклюзивної компетентності викладача ЗВО. Професійне співробітництво у команді 

як невід’ємна складова функціонування інклюзивного закладу освіти. Об’єктивні і суб’єктивні причини, 
за яких успішність функціонування ЗВО інклюзивного типу підлягає погіршенню; оптимальні шляхи їх 
попередження (подолання).  

Додаткова підготовка педагогічного персоналу для успішної реалізації інклюзивної освіти у 
ЗВО.  
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Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних кадрів ЗВО інклюзивного типу. 
Тема 4. Стратегії професійної діяльності викладача в інклюзивному середовищі закладі 

вищої освіти.  
Гуманістична педагогічна взаємодія та сучасні системи навчання як основа стратегій 

викладання в інклюзивному навчальному закладі.  
Концептуальні засади проектування педагогічної діяльності в інклюзивному закладі освіти: 

загальна модель і засади організації навчально-виховного процесу; комплексна структура процесу 
викладання; Перший етап планування: стратегія аналізу стартового рівня успішності студента. Другий 
етап планування: визначення моделі організації процесу викладання, розкладу, методів викладання, 
індивідуального навчального плану.  

Педагогічні технології навчання студентів із особливими освітніми потребами (технології 
опанування професійними знаннями, кооперативне навчання, інтерактивні технології, особистісно 
орієнтовані технології тощо); стратегії особистісного розвиту студентів із особливими потребами 
(розвитку самозмобілізованості, упевненості у власних силах, самостійності). 

Тема 5. Професійне співробітництво викладачів із фахівцями партнерських організацій і 
служб (вектор комплексного супроводу студентів із особливими потребами).  

Основні поняття про супровід студентів із інвалідністю/ особливими потребами. Допоміжні 
засоби та навички професійної діяльності зі студентами. Методи безпечної практики роботи зі 
студентами із особливими потребами та стратегії діяльності у непередбачених ситуаціях (у міру їх 
виникнення). Перша медична допомога студентам із особливими потребами. Громадські об’єднання та 
організації як партнери ЗВО щодо впровадження інклюзивної освіти. Захисна та допоміжна функції 
громадської організації.  

Соціальне партнерство академічної спільноти ЗВО із представниками громадських об’єднань й 
організацій. Зарубіжний досвід співпраці громадських організацій із ЗВО інклюзивного типу.  

Соціальні служби та їх роль у наданні спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб 
студентів.  

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література. 
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. (Серія «Інклюзивна освіта»).  

2. Даниленко Л. І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх 
інновацій/ Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навч.–мет. пос. /Кол.:авторів: 
Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., Київ, 2007. 128с.  

3. Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти : навчально- методичний посібник / за заг. 
А.А. Колупаєвої. Київ : «А.С.К.», 2012. 308 с.  

4.  Колупаєва А.А., Таранченко О. М. Педагогічні технології інклюзивного навчання / 
А.А.Колупаєва, О. М.Таранченко. Харків: Ранок, ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с.  

5.  Колупаєва А.А., Таранченко О. М. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими 
потребами. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка / 
А.А.Колупаєва, О. М.Таранченко. Харків: Ранок, ВГ «Кенгуру», 2018. 112 с.  

6. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 
розумового розвитку/За ред. Вавіної Л.С. Київ.: «АТОПОЛ», 2010. 242 с. 

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

1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. 
Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. Київ: ТОВ 
Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с.  

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

3. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; 
пер. з англ. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 190.   

4. Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. Київ: Паливода А. В., 
2012. 120 с.  
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5.  Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту / Під заг. ред. Софій Н. З., Київ: ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.  

6.  Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та 
психологічного розвитку дитини / Під заг. ред. Софій Н. З., Найди Ю.М. Київ: ТОВ Видавничий дім 
«Плеяди», 2017. 52 с.  

7.  Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТОВ: Агенство 
«Україна», 2019. 300 с.  

8. Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали. /Укл. Н. З. Софій, Київ: 
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 70 с.  

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

10. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: 
навчально-наочний посіб. / Укл. Т. Скрипник. Київ.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 56 с.  

11.  Універсальний дизайн в освіті: посібник / Під заг. ред. Н. З. Софій. Київ: ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.  

12. Школа для кожного: посібник / Упорядник: Байда Л. Ю. Київ, 2015. – 60 с. 
 

Посилання на сайти 
1. www.zakon3.rada.gov.ua - закон України «Про освіту» 
2. www.mon.gov.ua - закон України «Про спеціальну освіту» (проект)  
3. www.mon.gov.ua - концепція розвитку інклюзивної освіти   
4. http://www.mon.gov.ua - міністерство освіти і науки України  
5. www.education.gov.ua -  Міністерства освіти і науки 
6. http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-na-vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-seminar-

web-stem-shkola-2017.html - освітній портал «Педагогічна преса» 
7. www.kmu.gov.ua - постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 №87 
8. http://www.education-inclusive.com 

 
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 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компете
нтності 
(згідно 
ОПП) 

 
Назва 

компетентності 

Код 
програ
много 
результ
ату 
навчан
ня 

 
Назва 
програмного 
результату 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

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. 
 

ПРН 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Володіти 
спеціалізованими 
концептуальними 
знаннями у сфері 
освітніх наук, 
педагогіки та 
психології вищої 
школи, 
інклюзивної 
педагогіки, 
комп’ютерно-

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 

http://www.zakon3.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-na-vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-seminar-web-stem-shkola-2017.html
http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-na-vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-seminar-web-stem-shkola-2017.html
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.education-inclusive.com/
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інформаційних 
технологій та 
інтернет-ресурсів 
у професійному 
саморозвитку; 
аналізувати 
передовий 
педагогічний 
досвід та 
впроваджувати 
кращі практики у 
своїй професійній 
діяльності 

ЗК-3 Здатність до розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності, 
застосовування знань та кращих 
практик 

ПРН 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знати і 
застосовувати 
традиційні та 
інноваційні 
форми, методи, 
методики й 
технології 
організації 
освітнього 
процесу у вищій 
школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні 
технології  

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

 
 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 
 
 

ЗК-6 Здатність до виявлення, 
окреслення та вирішення 
проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та 
діяльності у нових умовах 

ПРН 
12. 

Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комуні
кацію 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 

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 
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діяльності, 
зокрема і в 
електронній 
мережі. 

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. 

Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комуні
кацію 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 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 

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/комуні
кацію з 
дотриманням 
етичних норм для 
забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної 
командної 
роботи; вміти 
добирати 
оптимальні 
засоби та 
прийоми 
спілкування і 
мотивації, 
адекватні форми 
та методи 

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 
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педагогічної 
підтримки осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами, а 
також проявляти 
емпатію та 
толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативної 
діяльності, 
зокрема і в 
електронній 
мережі. 

 
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 
 

МО2 –усне або письмове опитування 
МО4 –тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 

 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Організація інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 
 

Сума 
Змістовий модуль 1 

 
ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  
15 

 
15 

 
100 13 

 
13 

 
13 

 
13 13 

Модульний контроль – 5 
 

№ 
з.п. 

Види діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 
 
Т1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 4 
Виконання завдань самостійної роботи 5 

 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
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Т2 Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

2  
13 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 4 
Виконання завдань самостійної роботи 5 

 
Т3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 4 
Виконання завдань самостійної роботи 5 

 
Т4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 4 
Виконання завдань самостійної роботи 5 

 
Т5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне тестування 4 
Виконання завдань самостійної роботи 5 

Модульний контроль 5 5 
 
ІНДЗ 

підготувати 1 реферат 7 15 
підготувати 1 презентацію 8 

Підсумковий контроль 15 15 
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 залі
к 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



26 
 

  

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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)  

 
 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 
 
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 виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; 
оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових 
публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 
лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. 
Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню 
вивчення навчальної дисципліни. 

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 практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 
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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; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 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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