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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 

013 “Початкова освіта» Обов’язкова  

- 
Напрям підготовки 

Модулів – 1______ 

Спеціальність  

«Початкова освіта» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

3_________ 
1  2  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

непередбачено 
Семестр  

Загальна кількість годин - 

120 

1й 1й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента - 60 

Освітній ступінь: 

магістр 

20 год. 6год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4год. 

Лабораторні 

30 год. 8год. 

Самостійна робота 

 60 год. -. 

Індивідуальні завдання: 0- 

год. 

Вид контролю:  

залік залік 

Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше) 

«Педагогіка вищої школи», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті і 

вихованні», «Технології організації виховної роботи у ЗВО», «Педагогіка початкової 

освіти», «Теорія і методика виховання», «Технології мовно-літературної освітньої галузі», 

«Технології природничої освітньої галузі», «Технології соціальної і здоров'язбережної, 

громадянської та історичної, мистецької освітніх галузей», «Технології математичної 

освітньої галузі», «Філософія та методологія науки», «Соціальна філософія», «Теорія і 

практика освіти», «Педагогіка інклюзивної освіти», «Педагогічні інновації в галузі 

початкової освіти», «Креативні технології навчання в початковій школі», «Актуальні 

проблеми досліджень у початковій школі», «Інформаційно-комунікаційні технології 

навчального процесу в початковій школі», «Гендерний підхід в освіті і вихованні», 

«Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання», «Педагогічна майстерність», 

«Сімейне виховання». 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація інклюзивного навчання в 

початковій школі» є засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та 

організаційно-методичних засад інклюзивної освіти в Україні, навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи. Загальноосвітні 

навчальні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до освітніх 

потреб дітей з вадами психофізичного розвитку, зокрема підготувати матеріально-

технічне забезпечення навчального процесу, розробити індивідуальну навчальну 

програму, випрацювати методику спільного навчання дітей. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація інклюзивного 

навчання в початковій школі»  є:  

- сформувати в студентів цілісне уявлення про сутність та головні завдання 

інклюзивної освіти в Україні;  

- ознайомити з функціями та посадовими обов’язками асистента вчителя в 

інклюзивному класі;  

- розвинути навички здійснення індивідуального підходу в навчанні й вихованні 

дітей з особливими потребами;  

- забезпечити опанування майбутніми вчителями початкової школи методами 

міжособистісної взаємодії з батьками дітей з особливими потребами. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:  

знати:  
- теоретико-методологічні та нормативно-правові засади впровадження інклюзивної 

освіти в Україні;  

- особливості навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами;  

- основні положення щодо організації освітнього процесу в початковій школі в 

умовах інклюзивного навчання;  

- технології налагодження педагогічної співпраці з батьками учнів із особливими 

освітніми потребами, шкільним психологом, соціальним педагогом, медичним 

працівником та іншими;  

- особливості роботи асистента вчителя закладу загальної середньої освіти;  

- типові проблеми й труднощі, що виникають в процесі впровадження інклюзивної 

початкової освіти в Україні. 

- особливості сучасних інноваційних технологій та методики їх втілення в освітній 

інклюзивний процес;  

- теоретико-методичних принципи інклюзивної освіти її компоненти; 

уміти: 

 - розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог, 

впроваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність;  

- поєднувати теорію інклюзивної освіти і практику научання дітей з особливими 

освітніми потребами, а також уміння приймати рішення та виробляти стратегію діяльності 

для вирішення завдань з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, 

державних та виробничих інтересів; 

- визначати доцільність і можливості застосування нових методів і технологій 

інклюзивного навчання в Новій українській школі; 

- використовувати ефективні соціально-педагогічні стратегії взаємодії з 

різнопрофільними фахівцями й батьками учнів з особливими потребами;  

- налагоджувати педагогічне співробітництво з батьками школярів, котрі потребують 

інклюзивного навчання;  

- визначати зміст та основні функції професійної діяльності асистента вчителя в 

загальноосвітній школі;  
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- запобігати упередженому ставленню однолітків і педагогів школи до дітей з 

особливими потребами, створювати морально-психологічний комфорт в класі на засадах 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, гуманності, милосердя, співробітництва. 

 
Очікувані результати навчання: 
ЗК 02 - застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, здатність використовувати навички роботи з 

комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для 

вирішення експериментальних і практичних завдань; 

ЗК 05 - здатність до саморозвитку та самовдосконалення, готовність до постійного 

підвищення особистісного та професійного рівня, наполегливість у досягненні мети;  

ЗК 07 - здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, 

ініціювання оригінальних професійно-інноваційних комплексних проектів; 

СК 03 - здатність оцінити сучасний стан і перспективи розвитку системи початкової 

та вищої освіти в Україні; специфіки застосування новітніх технологій навчання в освіті;  

СК 04 - володіння науково-теоретичними знаннями побудови інноваційних моделей 

навчання; знання різних освітніх технологій; здатність до інноваційної діяльності в 

сучасних соціально-педагогічних умовах, розширення меж професійної компетентності, 

мотиваційно-професійної спрямованості.  

СК 05 - знання сучасних методів проведення досліджень у професійній галузі і в 

суміжних галузях науки, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу 

складних систем та явищ; здатність аргументувати вибір методу розв’язування  

спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті 

рішення. 

3. Програмні результати навчання  
ПРН 01- володіти знаннями про діяльність на рівні новітніх досягнень 

(спеціалізовані концептуальні  знання), які є основою для оригінального мислення та 

здійснення інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 
ПРН 02 - застосовувати проблемне навчання та/або професійну діяльностість на 

межі предметних галузей; 

ПРН 04 - знати галузеве законодавство та нормативно-інструктивні матеріали у 

сфері педагогічної освіти; 

ПРН 08 - знати особливості сучасних інноваційних технологій та методики їх 

втілення в освітній процес;  

ПРН 11 - розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог, впроваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність; 

ПРН 13 - поєднувати теорію і практику, а також уміння приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 

ПРН 18 - використовувати техніки саморегуляції та засоби психологічного 

налаштування; 

ПРН 20 - визначати доцільність і можливості застосування нових методів і 

технологій за обраною спеціальністю 

ПРН 23 - використовувати навички психолого-педагогічної імпровізації у 

спілкуванні зі студентами та учнями; 

ПРН 26 - використовувати ІКТ у професійному спілкуванні 

ПРН 27 - відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретична і законодавча основа інклюзивного навчання 

Тема 1. Концептуальні основи інклюзивного навчання 

Сутність інклюзивної освіти. Нормативно-правове забезпечення інклюзивного 

навчання. Головні завдання та принципи розвитку інклюзивної освіти. Проблеми 

стихійного інтегрування дітей з особливими потребами в освітній простір України. 

Нормативно-правові засади інклюзивної освіти. Концепція розвитку інклюзивної 

освіти в Україні. Класифікація порушень психофізичного розвитку дітей та особливості їх 

навчання й виховання. Проблеми організації педагогічного процесу в інклюзивному класі. 

Рекомендації для вчителів початкової школи, котрі працюють в умовах інклюзії 

Тема 2. Діти з особливими освітніми потребами 

Закономірності розвитку особистості. Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку 

особистості дитини. Розвиток психіки дітей з обмеженими можливостями здоров’я. 

Розвиток емоційної сфери молодшого школяра з різними видами дизонтогенезу. Розвиток 

когнітивної та конативної сфери молодшого школяра 

Тема 3. Інклюзивний підхід до організації освітнього процесу в загальній школі 

Універсальний дизайн шкільного середовища і освітнього простору  для організації 

інклюзивного навчання. 

Інклюзивне середовище загальноосвітнього навчального закладу. Організація 

інклюзивної класної кімнати 

Курикулум, його адаптація і модифікація. Індивідуальний план розвитку молодших 

школярів з особливими освітніми потребами, його підготовка і створення. Роль 

командного підходу в організації ІПР. Індивідуальний навчальний план: мета і завдання.  

Забезпечення виконання настанов лікаря щодо вживання медичних препаратів. 

Тема 4. Інклюзивна педагогіка як засіб навчання студентів організації 

інклюзивного навчання в початковій школі. 

Розвиток і становлення інклюзивної педагогіки як науки про організацію 

педагогічної діяльності в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі. Основні 

категорії інклюзивної педагогіки. Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук. 

Інклюзивне середовище. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітній школі. 

Тема 5. Структура та організація цілісного освітнього процесу в інклюзивному 

середовищі загальноосвітньому закладі 

Стандарт початкової освіти загальноосвітньої школи.  

Нормативні документи змісту інклюзивної початкової освіти.  

Особливості забезпечення змісту інклюзивної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Цілісний педагогічний процес, його організація та структура.  

Сутність, мета і завдання інклюзивного навчання.  

Тема 6. Особливості підготовки вчителя початкової школи до організації 

інклюзивного навчання  

Підготовка вчителя до організації інклюзивного навчального процесу: педагогічна 

діагностика як етап підготовки до навчального процесу; попередня підготовка до 

навчального процесу (тематичне і календарне планування); безпосередня підготовка до 

процесу навчання (поурочне планування). 

Врахування відмінностей при підготовці вчителя початкової школи до уроків у класі, 

в якому навчаються учні з особливими освітніми потребами загалом і учні з обмеженими 
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можливостям здоров’я, а саме: порушеннями психофізичного розвитку, зору, слуху, 

конативної й емоційної сфери, опорно-рухового апарату.   

Тема 7. Форми і методи навчання в інклюзивному класі. Форми організації 

навчання. Спеціальні форми навчання в інклюзивному класі. Процес навчання в 

інклюзивному класі. Диференційований (багаторівневий) процес навчання в 

інклюзивному класі.  

Урок в інклюзивному класі.  

Сутність, функції та структура методу. Класифікація методів навчання: загальні 

методи навчання; інноваційні методи; спеціальні методи навчання.  

Інтенсивні методи розвитку когнітивної сфери.  

Методи розвитку емоційної сфери.  

Методи розвитку конативної сфери. 

Критерії вибору методів навчання.  

Засоби навчання 

 

Змістовий модуль 3. Особливості інклюзивного навчання: від теорії до 

практики 

Тема 8. Особливості організації уроку в інклюзивному класі.  
Дидактичні вимоги до організації уроку в інклюзивному класі.  

Санітарно-гігієнічні, як от: режим організації уроку в інклюзивному класі; 

розміщення парт у класі, індивідуальні навчальні місця; Організація і забезпечення 

особистих потреб учнів: в аспекті реалізації навчального процесу як розподіл учнівських 

обов’язків; у разі виникненні медико-педагогічної ситуації: виконання приписів лікаря, 

зберігання та організація прийому медичних препаратів; для забезпечення учнів з 

обмеженнями здоров’я особистих потреб, а саме: допомога під час відвідування їдальні та 

прийому їжі, відвідування туалету.  

Реалізація інклюзивних підходів у процесі навчання молодших школярів в 

інклюзивному класі 

Тема 9 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 

освітніми потребами.  

Проблема готовності до шкільного навчання дитини з особливими освітніми 

потребами. Оцінювання навчальної діяльності без балів.  

Оцінювання на рівні класу. Оцінювання на базі курукулуму. 

Формування контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра з особливими 

освітніми потребами. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень. 

Облікове портфоліо вчителя інклюзивного класу початкової школи. Портфоліо учня 

інклюзивного класу. 

Тема 10. Освітній менеджмент інклюзивною загальноосвітньою школою 

Сутність менеджменту загального навчального закладу. Особливості менеджменту 

інклюзивної загальноосвітньої школи: мета і завдання.  

Стратегії адміністративної роботи в інклюзивній загальноосвітній школі: проведення 

моніторингу з метою виявлення майбутніх учнів загальноосвітньої школи; взаємозв’язок з 

психолого-медико-педагогічною консультацією; керівництво розробки індивідуального 

плану розвитку учня з обмеженими можливостями здоров’я; налагодження  партнерських 

стосунків з батьками, які виховують дітей з можливими обмеженнями здоров’я.  

Умови створення інклюзивного ресурсного центру. Фінансування організації 

інклюзивного навчання в загальноосвітній школі. 
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5. Структура  навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретична і законодавча основа інклюзивного навчання 

Тема 1. 

Концептуальні 

основи 

інклюзивного 

навчання 

11 2 2 2  5  0,5 - - - - 

Тема 2. Діти з 

особливими 

освітніми потребами 

11 2 2 2  5  0,5 - 1 - - 

Тема 3. 

Інклюзивний підхід 

до організації 

навчального 

процесу в 

загальноосвітній 

школі 

11 2 2 2  5  0,5 0,5 1 - - 

Тема 4. Інклюзивна 

педагогіка як засіб 

навчання студентів 

організації 

інклюзивного 

навчання в 

початковій школі 

11 2 2 2  5  0,5 0,5 1 - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

44 8 8 8  20  2 1 3 - - 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання  

в початковій школі 

Тема 5. Структура 

та організація 

цілісного освітнього 

процесу в 

інклюзивному 

середовищі 

13 2 2 4  5  0,5  1   

Тема 6. Особливості 

підготовки вчителя 

початкової школи 

до організації 

інклюзивного 

навчання 

11 2  4  5  0,5 0,5 1   

Тема 7. Форми, 

методи і засоби 

навчання в 

інклюзивному класі 

11 2  4  5  1 0,5 1   
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Разом за змістовим 

модулем 2 

35 6 2 12  15  2 1 3   

Змістовий модуль 3. Організація інклюзивного навчання: від теорії до практики 

Тема 8. Організація 

уроку в 

інклюзивному класі 

11 2 - 4  5  1 1 2   

Тема 9. Особливості 

оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів з 

особливими 

освітніми потребами 

11 2 - 4  5  0,5 0,5 1   

Тема 10. Освітній 

менеджмент 

інклюзивною 

загальноосвітньою 

школою 

9 2 - 2  5  0,5 0,5 1   

Разом за змістовим 

модулем 3 

31 6 - 10  15  2 2 4   

Модуль 2 

ІНДЗ 10    10        

Усього годин 120 20 10 30 10 50  6 4 8 - - 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Нормативно-правова основа інклюзивного навчання  2 

2 Умови створення інклюзивних класів. Організація педагогічного 

процесу з урахуванням спеціальних дидактичних принципів 

2 

3 Методична підготовка вчителя: ділова гра на тему «Інклюзивна 

освіта: проблеми і шляхи її розв’язання» 

2 

4 Методична робота з педагогічними працівниками: круглий стіл 

«Можливості сучасної школи в організації інклюзивного навчання» 

2 

5 Професійна майстерня: «Інклюзивний клас: технологія організації 

навчально-виховного процесу» 

2 

 Всього  10 

 

8. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Створення сучасного освітнього середовища в НУШ  2 

2 Інклюзивний простір НУШ. Універсальний дизайн. 2 

3 Соціалізація особистості в умовах інклюзивної освіти. 2 

4 Інклюзивне навчання. Компоненти успішної реалізації 

інклюзивної освіти 

2 

5 Педагогічні технології інклюзивного навчання. Роль та місце 

здоров’язберігальних технологій в організації інклюзивного 

навчання 

2 

6 Особливості діяльності фахівців в інклюзивному середовищі. 

Співпраця вчителів 

2 

7 Методика розробки ІПР, ІНП для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2 
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8 Особливості проведення уроків для дітей з різними порушеннями: 

опорно-рухового апарату, зору, слуху,  

2 

9 Організація рухливої гри в інклюзивному класі 2 

10 Організація виховних годин в інклюзивному класі 2 

11 Особливості проведення уроків для дітей з різними порушеннями 

емоційної та конативної сфери. 

2 

12 Роль та місце здоров’язберігальних технологій в організації 

інклюзивного навчання 

2 

13 Організація позаурочної діяльності в інклюзивному класі. 2 

14 Організація дозвіллєвої діяльності в інклюзивному класі 2 

15 Організація інклюзивного навчання в групі продовженого дня 2 

 Всього  30 

 

9. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретична і законодавча основа інклюзивного навчання 

1 Тема 1. Концептуальні основи інклюзивного навчання 
Міжнародні документи, які закріплюють права дітей з 

обмеженнями здоров’я на отримання освіти 

5 

2 Тема 2. Діти з особливими освітніми потребами 

Міжнародні документи, які зобов’язують уряди всі країн світу 

отримати освіту дітям з особливими потребами 

5 

3 Тема 3. Інклюзивний підхід до організації освітнього процесу в 

загальній школі 

Корекційно-розвиткова робота та її значення в навчанні дітей з 

особливими освітніми потребами. Сутність педагогічного 

співробітництва вчителів, вихователів та батьків учнів. Командний 

підхід у навчально-виховному процесі.  

5 

4 Тема 4. Інклюзивна педагогіка як засіб навчання студентів 

організації інклюзивного навчання в початковій школі. 

Сутність і відмінність термінологічних трактувань: «аномальні 

діти» – «діти з особливими освітніми потребами». Проблема 

готовності до шкільного навчання дитини з особливими освітніми 

потребами  

5 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання  

в початковій школі 

5 Тема 5. Структура та організація цілісного педагогічного 

процесу в інклюзивному середовищі загальноосвітньому 

закладі 

Рухливі ігри для організації дозвілля учнів на перервах 

5 

6 Тема 6. Особливості підготовки вчителя початкової школи до 

організації інклюзивного навчання  

Комплекс фізкультхвилинок на уроках в інклюзивному класі  

5 

7 Тема 7. Форми і методи навчання в інклюзивному класі 

Організація інклюзивного навчання в країнах Литви, Латвії та 

Естонії 

5 

Змістовий модуль 3. Особливості інклюзивного навчання: від теорії до практики 

8 Тема 8. Особливості організації уроку в інклюзивному класі. 

Організація інклюзивного навчання в країнах Латинської Америки 

5 

9 Тема 9 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з 5 
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особливими освітніми потребами.  

Організація інклюзивного навчання в Скандинавських країнах  

10 Тема 10. Освітній менеджмент інклюзивною загальноосвітньою 

школою 

Організація інклюзивного навчання в країнах Північної Америки 

5 

 ІНДЗ 10 

 Разом  60 

 

10. Індивідуальні завдання 

За допомогою есе інтерпретуйте життєві ситуації: 

1.Чому інклюзивна освіта визначена як найбільш інноваційний рух в освіті 20-го 

сторіччя? 

2.Чому командна робота спеціалістів є базовим компонентом формування 

інклюзивного середовища в освітніх закладах для забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дітей з психофізичними порушеннями? 

 

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.  

МО2 –усне або письмове опитування; 

МО3 – колоквіум; 

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. 

 

13. Засоби діагностики результатів навчання:  

Поточне тестування;  

усне опитування;  

підсумкова самостійна робота в кінці вивчення змістового модуля;  

підсумкове усне опитування (залік). 

 

 
14. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою 

якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в 

мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) 

шкалу. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оці

нка 

в 

ЄКТ

С  

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентност

і 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 

опрацьовує необхідну інформацію, 

вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

здібності  

 

 

 
 

 

Високий 

(творчий) 

 

 

 
 

 

відмінно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарахо 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна  

 

 
 

 

 

 

 

 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний)  

 

 
 

 

 

 

 

 

добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, загалом 

самостійно 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

зарахо

вано 
60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні  

35-59 FX 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  
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Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та 

підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних 

занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну 

діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
15. Розподіл балів за видами навчальної діяльності 

 
Поточне тестування та самостійна 
робота 

 
 
ІНДЗ 
 

 
5 

Підсумко

вий 

контроль 

(залік)  

10 

 

Сума 

 

 

100 

Змістовний 
модуль 1 

Змістовний модуль 
2 

Змістовний 
модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Т8 

Т8 Т9 Т10 
7 7 7 7 10 9 9 9 9 6 

Модульний контроль - 5 

 

№ 

з.п. 

Види діяльності Оціночні 

бали 

Кількість 

балів 

 

 

Т1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

7 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

3 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т2 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

7 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

3 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

7 

 

Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

3 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

7 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

3 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

10 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

1 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

6 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т6 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під - 
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час практичних занять, поточне тестування 9 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

6 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т7 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

9 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

- 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

6 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т8 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

9 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

- 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

6 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т9 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

9 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

- 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

6 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

 

Т10 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 1  

 

6 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 

- 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 

тестування 

3 

Виконання завдань самостійної роботи 2 

Модульний контроль 5 5 

 

ІНДЗ 

1. Підготовка реферату на тему "Термінологія та значення 

інклюзивної педагогіки у сучасній педагогічній науці". 

2  

 

5 2. Підготувати інклюзивний наративний текст. 3 

залік 10 10 

Разом  100 

 

 

14. Методичне забезпечення 

Конспектів лекцій;  методичних вказівок до лабораторних робіт та 

практичних (семінарських) занять; силабус; навчальні книги 
 

Питання до підготовки до підсумкового контролю (залік) 

 
1. Розвиток і становлення інклюзивної педагогіки як науки: предмет і завдання.  

2. Основні категорії інклюзивної педагогіки.  

3. Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук.  

4. Міжпредметні зв’язки інклюзивної педагогіки 

5. Історичне підґрунтя розвитку інклюзивної освіти. 

6. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. 

7. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти 



 15 

8. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі спеціальної 

та інклюзивної освіти 

9. Інклюзивні заклади освіти та їх підпорядкування 

10. Модернізація системи спеціальної освіти 

11. Соціальна, медична  та освітня модель інклюзії. 

12. Закономірності розвитку особистості.  

13. Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку особистості дитини.  

14. Розвиток психіки дітей з обмеженими можливостями здоров’я.  

15. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей. 

16. Розвиток емоційної сфери молодшого школяра з різними видами дизонтогенезу.  

17. Розвиток когнітивної та конативної сфери молодшого школяра 

18. Методологічна основа соціально-педагогічної діяльності як засіб інклюзивного 

навчання.  

19. Сутність соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів.  

20. Інклюзивна робота вчителя закладу освіти, інклюзивна компетентність. 

21. Закономірності, принципи, функції та напрями соціально-педагогічної діяльності.  

22. Професійна компетентність  вчителя початкових класів при виконанні соціально-

педагогічної діяльності в інклюзивному класі 

23. Команда фахівців як умова розвитку інклюзивної освіти 

24. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру 

25. Асистування в інклюзивному навчанні 

26. Особливості корекційної роботи вчителя закладу освіти 

27. Виникнення і розвиток інклюзивної освіти та навчання.  

28. Предмет і завдання дидактики інклюзивної освіти, її категорії.  

29. Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами.  

30. Особливості організації інклюзивної навчання в загальній середній школі. 

31. Стандарт початкової освіти загальноосвітньої школи.  

32. Нормативні документи змісту інклюзивної початкової освіти.  

33. Особливості забезпечення змісту інклюзивної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

34. Індивідуальний навчальний план та його складові.  

35. Цілісний педагогічний процес, його організація та структура.  

36. Сутність, мета і завдання інклюзивного навчання.  

37. Загальна підготовка вчителя до організації інклюзивного навчального процесу. 

38. Педагогічна діагностика як етап підготовки до навчального процесу. 

39. Попередня підготовка до навчального процесу. 

40. Безпосередня підготовка до процесу навчання. 

41. Модифікація й адаптація курикулуму. 

42. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.  

43. Особливості складання індивідуального плану розвитку здобувача освіти. 

44. Форми організації навчання.  

45. Спеціальні форми навчання в інклюзивному класі. 

46. Процес навчання в інклюзивному класі. Диференційований (багаторівневий) 

процес навчання в інклюзивному класі. Урок в інклюзивному класі. 

47. Сутність, функції та структура методу.  

48. Класифікація методів навчання: загальні методи навчання; інноваційні методи; 

спеціальні методи навчання.  

49. Інтенсивні методи розвитку когнітивної сфери.  

50. Методи розвитку емоційної сфери.  

51. Методи розвитку конативної сфери. 

52. Критерії вибору методів навчання.  

53. Засоби навчання 
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54. Сутність та методи контролю в умовах інклюзивного навчання.  

55. Потрфоліо учнів як засіб накопичення і фіксації індивідуальних досягнень.  

56. Сутність інклюзивного виховання на сучасному етапі.  

57. Основні методи і форми інклюзивного виховання. 

58. Діяльність громадських організацій та соціальних служб у впровадженні 

інклюзивної освіти в Україні.. 

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

соціокультурне середовище. 

60. Волонтерство та адвокатство батьків. 
 

 

17. Рекомендована література 

Основна 

1. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний посібник [для студентів 

спеціальності «Початкова освіта»]. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А. Б., 2015. 152 с.  

2. 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. 

3. Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін.. Інклюзивна школа: 

особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник. За заг. 

ред..Даниленко Л.І.2-е видання, стереотипне. Київ: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. 128 с. 

4. Организация работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях внедрения инклюзивного образования: методическое пособие / Под 

науч.ред. Н. А.Палиевой. Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2012. 152 с. 

5. Швед М. Основи інклюзивної освіти.  Львів: Український католицький 

університет, 2015. 360 с. 

6. Шевців З.М.Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч.посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2012.248 с.  

7. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ:Центр 

учбової літератури, 2018. 248 с. 

8. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Видання 2-ге, 

виправлене, доповнене. Львів: «Новий світ – 2000», 2019. 264 с. 

Допоміжна 

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

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушенями 

мовлення: "Корекція мовлення", "Корекція розвитку" / за ред. Е. Данілавічютє, А. 

Колупаєвої, Л. Трофименко, Ю. Рібцун ; МОН України, НАПН України, Ін-т спец. 

педагогіки. Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. 152с. 

2. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний посібник [для студентів 

спеціальності «Початкова освіта»]. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А. Б., 2015. 152 с.  

3. Голінська Т. Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини. Освіта та 

розвиток обдаровоної особистості. 2016. № 6. С. 16–19. 

4. Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі. Особлива дитина. 2018. № 3. С. 7–19.  

5. Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами : 

соціальнопедагогічна діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізації. 

Соціальний педагог. 2018. №12. С. 7–10. 

6. Капустюк О. Простір арт-терапії : не все так просто, як здається. 

Практичний психолог: дитячий садок, школа. 2018. № 4. С. 4-9. 

7. Комбарова А. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини 

аутиста. Інформатика в школі. 2018. № 9. С. 10–21.  
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8. Перхун Л. Впровадження інклюзивної освіти в українському освітньому 

просторі. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. 

матер. ІІ Міжнар. наук. конфер. Укр. аспоціації дослідників освіти 15 червня 2018 р. / Укр. 

асоціація дослідників освіти, НАПН України ; [редкол.: С. А. Щудло, О. Заболотна, О. 

Ковальчук]. Київ, 2018. С. 116–120. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв). 

9. Сусла А. , Тарасенко Н. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами 

психофізичного розвитку. Дитина з особливими потребами. 2016. № 6. С. 6–8. 

10. Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Початкова школа. 2013. № 4. С. 

51–54. 

 

Законодавчі документи 

 

1. Лист МОН України №1/9-501 від 01 вересня 2020 р. “Про особливості 

організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої 

освіти” 

2. Лист МОН України № 1/9-495 від 31 серпня 2020 р. “Щодо організації 

навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 

2020-2021 навчальному році” 

3. Лист МОН України №1/9-219 від 23.04.2020 р. “Щодо організації роботи 

закладів дошкільної освіти під час карантину” 

4. Лист МОН України № 1/9-186 від 03.04.2020 р. “Про організаційні засади 

освітнього процесу в спеціальних закладах освіти, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування” 

5. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р. 

6. Лист МОН України № 1/9-498 від 05.08.2019 р. «Методичні рекомендації 

щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 

2019/2020 н. р.» 

7. Лист МОН України №1/11-1143 від 06.02.2019 р “Щодо встановлення 

тарифного розряду асистента вчителя” 

 

 
19. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 

2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті 

українські навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники 

3. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm – дистанційне навчання в післядипломній 

педагогічній освіті 

4. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 

5. www.education.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки 

6. www.nbuv.go.ua – сайт бібліотеки ім.В.Вернадського 

7. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej – програми 

розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

8. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya – інклюзивне навчання. 

9. http://logoclub.com.ua – логопедичний сайт, де зібрані методичні поради, 

практичні рекомендації та весь комплекс необхідних матеріалів для розвитку мовлення 

дітей, попередження та подолання мовленневих порушень, а також підвищення 

результативності корекційно-розвивальної роботи.  

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

11. http://iod.gov.ua/events.php – Інститут обдарованої дитини НАПН України 

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/pro-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-specialnih-sanatornih-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti?fbclid=IwAR0pgVpMij63sKu0tc4Ac-DPZkRlAy5DPjVJptpVMiYXOygbSyb8menIS_Y
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR2iIWW_Tv6ChjCJf-C1Fdf6YMddByOYFtn7c6dzzuaRrziC4XMPITmf8-s
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR2iIWW_Tv6ChjCJf-C1Fdf6YMddByOYFtn7c6dzzuaRrziC4XMPITmf8-s
file:///C:/Users/igoUser/Downloads/1_9-186.pdf
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://drive.google.com/file/d/0B_dANiE7ppf6NnNNNDBGNXRNSlBrd1laOEd0SFcycHhyMnY4/view?usp=sharing
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-vstanovlennya-taryfnogo-rozryadu-asystentu-vchytelya/?fbclid=IwAR3zaJbLCCu0PxB5DIG3d_n98Eb_qNLRB33oyCuX-Uhraz8Ta5xcGnJFfjI
https://www.schoollife.org.ua/shhodo-vstanovlennya-taryfnogo-rozryadu-asystentu-vchytelya/?fbclid=IwAR3zaJbLCCu0PxB5DIG3d_n98Eb_qNLRB33oyCuX-Uhraz8Ta5xcGnJFfjI
http://www.students.net.ua/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://www.nbuv.go.ua/
http://logoclub.com.ua/
http://www.uasp.org.ua/
http://iod.gov.ua/events.php
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни  Організація інклюзивного навчання в початковій школі 

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 «Організація інклюзивного навчання в початковій школі» вивчається здобувачами освіти другого 

(магістерського) рівної освіти ня вина першому курсі у першому семестрі. Інклюзивна освіта означає рівний доступ до навчання усіх дітей з 

урахуванням різних освітніх потреб та індивідуальних можливостей і спільне навчання, включаючи організацію спільних навчальних занять, 

виховних заходів і дозвілля. При цьому інклюзивне навчання не ототожнюється з навчанням у класах компенсованого навчання і спеціальних 

(корекційних) класах, які функціонують у школах загального типу. Завдяки інклюзії знижується ізоляція та відчуження дитини з обмеженими 

можливостями здоров'я від учнівського колективу масової загальноосвітньої школи, тобто інклюзивна освіта здійснюється не в спеціальному 

навчальному закладі, а у масовій загальноосвітній школі.   

Однак запровадження інклюзії в освітній простір створює проблеми щодо підготовки висококваліфікованих професійно компетентних 

майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності в інклюзивній школі. Тому актуальним завданням професійної освіти є оновлення 

змісту підготовки вчителів  до майбутньої педагогічної діяльності в умовах спільного навчання дітей  в інклюзивному класі. Нові завдання 

перед вищою школою вимагають розробки його навчально-методичного забезпечення. 

Курс включає основні засади теоретико-методичної підготовки студентів до практичної діяльності в умовах інклюзивного навчання 

закладу загальної середньої освіти, як-от: умови створення інклюзивних класів, формування навичок проведення методичної роботи серед 

педагогічного складу ЗЗСО, практичні рекомендації щодо проведення уроків і виховної роботи в інклюзивному класі. 

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 

013 “Початкова освіта» Обов’язкова  

- 
Напрям підготовки 

Модулів – 1______ 

Спеціальність  

«Початкова освіта» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3_________ 1  2  

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

– непередбачено 
Семестр  

Загальна кількість годин - 120 
1й 1й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи студента - 60 

Освітній ступінь: 

магістр 

20 год. 6год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4год. 

Лабораторні 

30 год. 8год. 

Самостійна робота 

 60 год. -. 

Індивідуальні завдання: 0- год. 

Вид контролю:  

залік залік 

Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті і вихованні», «Технології 

організації виховної роботи у ЗВО», «Педагогіка початкової освіти», «Теорія і методика виховання», «Технології мовно-літературної освітньої галузі», 

«Технології природничої освітньої галузі», «Технології соціальної і здоров'язбережної, громадянської та історичної, мистецької освітніх галузей», 
«Технології математичної освітньої галузі», «Філософія та методологія науки», «Соціальна філософія», «Теорія і практика освіти», «Педагогіка 

інклюзивної освіти», «Педагогічні інновації в галузі початкової освіти», «Креативні технології навчання в початковій школі», «Актуальні проблеми 

досліджень у початковій школі», «Інформаційно-комунікаційні технології навчального процесу в початковій школі», «Гендерний підхід в освіті і 
вихованні», «Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання», «Педагогічна майстерність», «Сімейне виховання». 

 



 

Мета і завдання дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація інклюзивного навчання в початковій школі» є засвоєння теоретико-

методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти в Україні, навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи. Загальноосвітні навчальні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг 

відповідно до освітніх потреб дітей з вадами психофізичного розвитку, зокрема підготувати матеріально-технічне забезпечення навчального 

процесу, розробити індивідуальну навчальну програму, випрацювати методику спільного навчання дітей.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація інклюзивного навчання в початковій школі»  є:  

- сформувати в студентів цілісне уявлення про сутність та головні завдання інклюзивної освіти в Україні;  

- ознайомити з функціями та посадовими обов’язками асистента вчителя в інклюзивному класі;  

- розвинути навички здійснення індивідуального підходу в навчанні й вихованні дітей з особливими потребами;  

- забезпечити опанування майбутніми вчителями початкової школи методами міжособистісної взаємодії з батьками дітей з особливими  

потребами. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:  

знати:  

- теоретико-методологічні та нормативно-правові засади впровадження інклюзивної освіти в Україні;  

- особливості навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами;  

- основні положення щодо організації освітнього процесу в початковій школі в умовах інклюзивного навчання;  

- технології налагодження педагогічної співпраці з батьками учнів із особливими освітніми потребами, шкільним психологом, 

соціальним педагогом, медичним працівником та іншими;  

- особливості роботи асистента вчителя закладу загальної середньої освіти;  

- типові проблеми й труднощі, що виникають в процесі впровадження інклюзивної початкової освіти в Україні.  

- особливості сучасних інноваційних технологій та методики їх втілення в освітній інклюзивний процес;  

- теоретико-методичних принципи інклюзивної освіти її компоненти; 

уміти: 

 - розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог, впроваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність;  

- поєднувати теорію інклюзивної освіти і практику научання дітей з особливими освітніми потребами, а також уміння приймати 

рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів; 

- визначати доцільність і можливості застосування нових методів і технологій інклюзивного навчання в Новій українській школі;  

- використовувати ефективні соціально-педагогічні стратегії взаємодії з різнопрофільними фахівцями й батьками учнів з особливими 

потребами;  

- налагоджувати педагогічне співробітництво з батьками школярів, котрі потребують інклюзивного навчання;  



- визначати зміст та основні функції професійної діяльності асистента вчителя в загальноосвітній школі;  

- запобігати упередженому ставленню однолітків і педагогів школи до дітей з особливими потребами, створювати морально-

психологічний комфорт в класі на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, гуманності, милосердя, співробітництва. 

 
Очікувані результати навчання: 
ЗК 02 - застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, організації та проведення навчальних занять, 

здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення 

експериментальних і практичних завдань; 

ЗК 05 - здатність до саморозвитку та самовдосконалення, готовність до постійного підвищення особистісного та професійного рівня, 

наполегливість у досягненні мети;  

ЗК 07 - здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, ініціювання оригінальних професійно-інноваційних 

комплексних проектів; 

СК 03 - здатність оцінити сучасний стан і перспективи розвитку системи початкової та вищої освіти в Україні; специфіки застосування 

новітніх технологій навчання в освіті;  

СК 04 - володіння науково-теоретичними знаннями побудови інноваційних моделей навчання; знання різних освітніх технологій; 

здатність до інноваційної діяльності в сучасних соціально-педагогічних умовах, розширення меж професійної компетентності, мотиваційно-

професійної спрямованості.  

СК 05 - знання сучасних методів проведення досліджень у професійній галузі і в суміжних галузях науки, вміння їх ефективно 

застосовувати для синтезу та аналізу складних систем та явищ; здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 

3. Програмні результати навчання  

ПРН 01- володіти знаннями про діяльність на рівні новітніх досягнень (спеціалізовані концептуальні  знання), які є основою для 

оригінального мислення та здійснення інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 
ПРН 02 - застосовувати проблемне навчання та/або професійну діяльностість на межі предметних галузей; 

ПРН 04 - знати галузеве законодавство та нормативно-інструктивні матеріали у сфері педагогічної освіти; 

ПРН 08 - знати особливості сучасних інноваційних технологій та методики їх втілення в освітній процес;  

ПРН 11 - розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог, впроваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність; 

ПРН 13 - поєднувати теорію і практику, а також уміння приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань 

спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 

ПРН 18 - використовувати техніки саморегуляції та засоби психологічного налаштування; 

ПРН 20 - визначати доцільність і можливості застосування нових методів і технологій за обраною спеціальністю  

ПРН 23 - використовувати навички психолого-педагогічної імпровізації у спілкуванні зі студентами та учнями; 
ПРН 26 - використовувати ІКТ у професійному спілкуванні 

ПРН 27 - відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди. 



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 

Змістовий модуль 1. Теоретична і законодавча основа інклюзивного навчання 

Тема 1. 

Концептуальні основи 

інклюзивного навчання – 

2 год. 
 

Нормативно-правова 

основа інклюзивного 

навчання – 2 год. 

 

Створення сучасного 

освітнього середовища в 

НУШ -2 год. 

Лекція 
 

 

 

 

 

Практичне 

 
 

 

 

Лабораторне 

  

МН1, МН3 
 

 

 

 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

5 бали 
 

 

 

 

 

 

1. Міжнародні документи, які закріплюють 

права дітей з обмеженнями здоров’я на 

отримання освіти – 6 год. 

 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До  

проведення 

наступного 

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 
розкладом  

Тема 2. 

Діти з особливими 

освітніми потребами – 2 

год. 

 

Умови створення 

інклюзивних класів. 

Організація 

педагогічного процесу з 

урахуванням спеціальних 

дидактичних принципів – 

2 год. 

 

 

Лекція 

 

 

 

 
Практичне 

 

 

 
 

 

 

 

 

МН1, МН3 

 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

 

5 бали 
 

1. Міжнародні документи, які 

зобов’язують уряди всі країн світу 

отримати освіту дітям з особливими 

потребами - 6 год. 

 

Основна:  1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До  

проведення 

наступного 

практичного 

заняття  

Дедлайн –  
останнє 

заняття за 

розкладом 



Інклюзивний простір 

НУШ. Універсальний 

дизайн.- 2 год. 

Лабораторне 

 

Тема 3. 

Інклюзивний підхід до 

організації навчального 

процесу в 

загальноосвітній школі – 

2 год. 
 

Методична підготовка 

вчителя: ділова гра на 

тему «Інклюзивна освіта: 

проблеми і шляхи її 

розв’язання»– 2 год. 

 

Соціалізація особистості 

в умовах інклюзивної 

освіти – 2 год. 

 

Лекція 
 

 

 

 

 
 

Практичне 

 

 

 

 

 

 

Лабораторне  

 

МН1, МН3 
 

 

 
МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

 
 

 

 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

5 бали 
 

1. Корекційно-розвиткова робота та її 

значення в навчанні дітей з особливими 

освітніми потребами. Сутність 

педагогічного співробітництва вчителів, 

вихователів та батьків учнів. Командний 

підхід у навчально-виховному процесі – 6 

год.. 

 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До 

проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 
заняття за 

розкладом 

Тема 4. 
Інклюзивна педагогіка як 

засіб навчання студентів 

організації інклюзивного 

навчання в початковій 

школі – 2 год. 

 

Методична робота з 

педагогічними 

працівниками: круглий 

стіл «Можливості 

сучасної школи в 

організації інклюзивного 

навчання»– 2 год. 

 

 

Лекція 
 

 

 

 

 

 

Практичне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН1, МН3, 

МН5 
 

 

 

 

 

МН2, МН4, 
МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

 

 

 

 

 

 

 

5 бали 
 

1. Сутність і відмінність термінологічних 

трактувань: «аномальні діти» – «діти з 

особливими освітніми потребами». 

Проблема готовності до шкільного 

навчання дитини з особливими освітніми 

потребами - 6 год. 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До 

проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 



Інклюзивне навчання. 

Компоненти успішної 

реалізації інклюзивної 

освіти – 2 год. 

Лабораторне  МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 
МО9 

 

Змістовий модульний контроль Оцінювання 

програмних 

результатів 

навчання 

МО2  20 балів   12 балів  

Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання  в початковій школі 

Тема 5.  

Структура та організація 

цілісного освітнього 

процесу в інклюзивному 

середовищі – 2 год. 

 

Професійна майстерня: 

«Інклюзивний клас: 

технологія організації 

освітнього процесу»– 2 

год. 

 

Педагогічні технології 

інклюзивного навчання. 

Роль та місце 

здоров’язберігальних 

технологій в організації 

інклюзивного навчання – 

2 год. 

 

Особливості діяльності 

фахівців в інклюзивному 

середовищі. Співпраця 

вчителів – 2 год. 

 

 

Лекція  

 

 

 

 

 

Практичне 
 

 

 

 

 

 

Лабораторне 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лабораторне 

 

МН1, МН3 

 

 
 

 

 

МН2, МН4, 

МН6, 
МО2, МО4, 

МО7, МО9 

 

 

 

МН1, МН2, 
МН4, МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

 

 

 

 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 
МО9 

 

6 бали 
 

1.  Розробіть рухливі ігри для організації 

дозвілля учнів на перервах - 6 год. 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До 

проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 
розкладом 



Тема 6.  

Особливості підготовки 

вчителя початкової школи 

до організації 

інклюзивного навчання – 

2 год. 

 

 

Методика розробки ІПР, 

ІНП для дітей з 

особливими освітніми 

потребами – 2 год. 

 

Особливості проведення 

уроків для дітей з 

різними порушеннями: 

опорно-рухового апарату, 

зору, слуху – 2 год. 

 

 

Лекція  

 
 

 

 

 

Лабораторне 

 

 

 

 

 

Лабораторне 
 

 

МН1, МН3 
 
 

 

 

 

МН2, МН4, 

МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

 

МН2, МН4, 
МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

 

 

 

6 бали 
 

 

 

 

1. Розробіть комплекс фізкультхвилинок на 

уроках в інклюзивному класі - 6 год. 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До 

проведення 

наступного  
практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. 
Форми, методи і засоби 

навчання в інклюзивному 

класі – 2 год. 
 

Організація рухливої гри 

в інклюзивному класі – 

2 год.  

 

Організація виховних 

годин в інклюзивному 

класі – 2 год.  

 
Лекція 
 

 

 

Лабораторне  

 

 

 

 

Лабораторне 

 
МН1, МН3, 

МН5 
 

 

МН2, МН3, 

МН4, МН6, 

МН7 
МО4, МО5 

МО6, МО7 

МН2, МН3, 

МН4, МН6, 
МН7 
МО4, МО5 

МО6, МО7 

 

6 бали 
 

 

 

 

1.  1. Опишіть практику організація 

інклюзивного навчання в країнах Литви, 

Латвії та Естонії -- 6 год. 

Основна: 1-8 
Допоміжна: 

1-10 

3 бал До 
проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Змістовий модульний контроль Оцінювання 

програмних 

результатів 

МО2  18 балів   9 балів  



навчання 

Змістовий модуль 3. Організація інклюзивного навчання: від теорії до практики 

Тема 8. 
Організація уроку в 

інклюзивному класі – 2 

год. 
 

Особливості проведення 

уроків для дітей з 

різними порушеннями 

емоційної та конативної 

сфери – 2 год. 

 

Роль та місце 

здоров’язберігальних 

технологій в організації 

інклюзивного навчання – 

2 год. 

 

Лекція 
 

 

 

Лабораторне  

 

 

 

 
 

 

 

Лабораторне 

 

МН1, МН3 
 

 

 

МН2, МН4, 

МН6 
МО2, МО4, 

МО6, МО7 

 
 

 

 

МН2, МН4, 

МН6 
МО2, МО4, 

МО6, МО7 

 

5 бали 
 

 

 

 

1. Опишіть організацію інклюзивного 

навчання в країнах Латинської Америки - 

6 год. 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До 

проведення 

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. 
Особливості оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів з особливими 

освітніми потребами – 2 

год. 

 

Організація позаурочної 

діяльності в 

інклюзивному класі.2 год. 

 

Організація дозвіллєвої 

діяльності в 

інклюзивному класі – 2 

год. 

 

Лекція 

 

 

 

 

Лабораторне  

 

 

 
 

Лабораторне  

 

МН1, МН3 

 

 

 

 

МН2, МН4, 

МН6 
МО2, МО4, 

МО6, МО7 
 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 
МО2, МО7, 

МО9 

 

 

6 бали 

 

 

1. Опишіть організацію інклюзивного 

навчання в Скандинавських країнах – 

6 год. 

Основна: 1-8 

Допоміжна: 

1-10 

3 бал До  

наступного  

практичного 

заняття 

Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Тема 10.  

Освітній менеджмент 

 

Лекція  

 

МН1, МН3 

 

6 бали 
1. Опишіть організацію інклюзивного Основна: 1-8 

Допоміжна: 
3 бал До 

проведення 



інклюзивною 

загальноосвітньою школою – 2 

год. 

 

Організація 

інклюзивного навчання в 

групі продовженого дня – 

2 год. 

 

 

 
 

Лабораторне 

 

 

 
 

МН2, МН4, 

МН6 
МО2, МО4, 

МО7 

 

 
навчання в країнах Північної Америки – 

6 год. 

1-10 наступного  

практичного 

заняття 
Дедлайн –  

останнє 

заняття за 

розкладом 

Змістовий модульний контроль  Оцінювання 

програмних 
результатів 

навчання  

МО2  17 балів Модульна контрольна – 5 балів – 9 балів–  

Підсумковий контроль  залік 10 балів 55 5 - 30 100 



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: залік.  

Відвідування лекційних занять оцінюється в 1 бал. (Загальна сума балів – 10*1=10). 

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 – 3 бали 

(Загальна сума балів – 15*3=45). 

Виконання завдань самостійної роботи – 1 бал за кожну тему (Загальна сума балів – 

3*10=30). 

Змістовий модульний контроль  5 балів (Загальна сума балів – 5 балів). 

Підсумковий контроль (залік) – 10 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 

 

 

 

 

 

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, 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 Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Т8 

Т8 Т9 Т10  

100 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 
 Модульний контроль - 5 Залік - 10 

 

 

 

Питання до підготовки до підсумкового контролю (залік) 

 

1. Розвиток і становлення інклюзивної педагогіки як науки: предмет і завдання.  

2. Основні категорії інклюзивної педагогіки.  

3. Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук.  

4. Міжпредметні зв’язки інклюзивної педагогіки 

5. Історичне підґрунтя розвитку інклюзивної освіти. 

6. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. 

7. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти 

8. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

9. Інклюзивні заклади освіти та їх підпорялкування 

10. Модернізація системи спеціальної освіти 

11. Соціальна, медична  та освітня модель інклюзії. 

12. Закономірності розвитку особистості.  

13. Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку особистості дитини.  

14. Розвиток психіки дітей з обмеженими можливостями здоров’я.  

15. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей. 

16. Розвиток емоційної сфери молодшого школяра з різними видами дизонтогенезу.  

17. Розвиток когнітивної та конативної сфери молодшого школяра 

18. Методологічна основа соціально-педагогічної діяльності як засіб інклюзивного 

навчання.  

19. Сутність соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів.  

20. Інклюзивна робота вчителя закладу освіти, інклюзивна компетентність. 

21. Закономірності, принципи, функції та напрями соціально-педагогічної діяльності.  

22. Професійна компетентність  вчителя початкових класів при виконанні соціально-

педагогічної діяльності в інклюзивному класі 

23. Команда фахівців як умова розвитку інклюзивної освіти 

24. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру 

25. Асистування в інклюзивному навчанні 

26. Особливості корекційної роботи вчителя закладу освіти 

27. Виникнення і розвиток інклюзивної освіти та навчання.  

28. Предмет і завдання дидактики інклюзивної освіти, її категорії.  

29. Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами.  

30. Особливості організації інклюзивної навчання в загальній середній школі. 

31. Стандарт початкової освіти загальноосвітньої школи.  

32. Нормативні документи змісту інклюзивної початкової освіти.  

33. Особливості забезпечення змісту інклюзивної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами. 



34. Індивідуальний навчальний план та його складові.  

35. Цілісний педагогічний процес, його організація та структура.  

36. Сутність, мета і завдання інклюзивного навчання.  

37. Загальна підготовка вчителя до організації інклюзивного навчального процесу. 

38. Педагогічна діагностика як етап підготовки до навчального процесу. 

39. Попередня підготовка до навчального процесу. 

40. Безпосередня підготовка до процесу навчання. 

41. Модифікація й адаптація курикулуму. 

42. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.  

43. Особливості складання індивідуального плану розвитку здобувача освіти. 

44. Форми організації навчання.  

45. Спеціальні форми навчання в інклюзивному класі. 

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

навчання в інклюзивному класі. Урок в інклюзивному класі. 

47. Сутність, функції та структура методу.  

48. Класифікація методів навчання: загальні методи навчання; інноваційні методи; 

спеціальні методи навчання.  

49. Інтенсивні методи розвитку когнітивної сфери.  

50. Методи розвитку емоційної сфери.  

51. Методи розвитку конативної сфери. 

52. Критерії вибору методів навчання.  

53. Засоби навчання 

54. Сутність та методи контролю в умовах інклюзивного навчання.  

55. Потрфоліо учнів як засіб накопичення і фіксації індивідуальних досягнень.  

56. Сутність інклюзивного виховання на сучасному етапі.  

57. Основні методи і форми інклюзивного виховання. 

58. Діяльність громадських організацій та соціальних служб у впровадженні інклюзивної 

освіти в Україні.. 

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

соціокультурне середовище. 

60. Волонтерство та адвокатство батьків. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 

1. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний посібник [для студентів 

спеціальності «Початкова освіта»]. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А. Б., 2015. 152 с.  

2. 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. 

3. Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін.. Інклюзивна школа: особливості 

організації та управління: Навчально-методичний посібник. За заг. ред..Даниленко Л.І.2-е 

видання, стереотипне. Київ: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. 128 с. 

4. Организация работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения инклюзивного образования: методическое пособие / Под науч.ред. 

Н. А.Палиевой. Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2012. 152 с. 

5. Швед М. Основи інклюзивної освіти.  Львів: Український католицький 

університет, 2015. 360 с. 

6. Шевців З.М.Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч.посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2012.248 с.  

7. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ:Центр учбової 

літератури, 2018. 248 с. 



8. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Видання 2-ге, 

виправлене, доповнене. Львів: «Новий світ – 2000», 2019. 264 с. 

Додаткова 

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

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушенями 

мовлення: "Корекція мовлення", "Корекція розвитку" / за ред. Е. Данілавічютє, А. Колупаєвої, 

Л. Трофименко, Ю. Рібцун ; МОН України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ ; 

Чернівці : Букрек, 2017. – 152с. 

2. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний посібник [для студентів 

спеціальності «Початкова освіта»]. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А. Б., 2015. 152 с.  

3. Голінська Т. Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини / Т. М. Голінська // 

Освіта та розвиток обдаровоної особистості. – 2016. – № 6. – С. 16–19. 

4. Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі / Е. Данілавічютє // Особлива дитина. – 2018. – № 3. – С. 7–19. – Бібліогр. в кінці 

ст. 

5. Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами : соціальнопедагогічна 

діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізації / Л. Дивнич // Соціальний педагог. – 

2018. – №12. – С. 7–10. 

6. Капустюк О. Простір арт-терапії : не все так просто, як здається / О. Капустюк 

// Практичний психолог: дитячий садок, школа. – 2018. – № 4. – С. 4-9. 

7. Комбарова А. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини 

аутиста / А. О. Комбарова // Інформатика в школі. – 2018. – № 9. – С. 10–21. – Бібліогр. в 

кінці ст. (8 назв). 

8. Перхун Л. Впровадження інклюзивної освіти в українському освітньому 

просторі / Л. Перхун // Імплементація європейських стандартів в українські освітні 

дослідження : зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конфер. Укр. аспоціації дослідників освіти 15 

червня 2018 р. / Укр. асоціація дослідників освіти, НАПН України ; [редкол.: С. А. Щудло, О. 

Заболотна, О. Ковальчук]. – Київ, 2018. – С. 116–120. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв). 

9. Сусла А. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку / 

А. М. Сусла, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. – 2016. – № 6. – С. 6–8. 

10. Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання / О. Таранченко // Початкова школа. 

– 2013. – № 4. – С. 51–54. 

 

Законодавчі документи 

 

1. Лист МОН України №1/9-501 від 01 вересня 2020 р. “Про особливості 

організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої 

освіти” 

2. Лист МОН України № 1/9-495 від 31 серпня 2020 р. “Щодо організації 

навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 

2020-2021 навчальному році” 

3. Лист МОН України №1/9-219 від 23.04.2020 р. “Щодо організації роботи 

закладів дошкільної освіти під час карантину” 

4. Лист МОН України № 1/9-186 від 03.04.2020 р. “Про організаційні засади 

освітнього процесу в спеціальних закладах освіти, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування” 

5. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р. 

6. Лист МОН України № 1/9-498 від 05.08.2019 р. «Методичні рекомендації щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н. 

р.» 
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7. Лист МОН України №1/11-1143 від 06.02.2019 р “Щодо встановлення 

тарифного розряду асистента вчителя” 

 

 
19. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 

2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті українські 

навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники 

3. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm – дистанційне навчання в післядипломній 

педагогічній освіті 

4. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 

5. www.education.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки 

6. www.nbuv.go.ua – сайт бібліотеки ім.В.Вернадського 

7. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej – програми 

розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

8. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya – інклюзивне навчання. 

9. http://logoclub.com.ua – логопедичний сайт, де зібрані методичні поради, 

практичні рекомендації та весь комплекс необхідних матеріалів для розвитку мовлення дітей, 

попередження та подолання мовленневих порушень, а також підвищення результативності 

корекційно-розвивальної роботи.  

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

11. http://iod.gov.ua/events.php – Інститут обдарованої дитини НАПН України 
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