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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 – 
4 

Галузь знань 
01 «Освіта/Педагогіка» 

 
Обов’язкова  

Спеціальність 013 
«Початкова освіта» 

 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових модулів – 
2 

 
2 

 
2 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: програма 
реабілітації осіб з 
ООП 

 
Семестр  

 
3 3 

Загальна кількість  
годин – 120 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3; 
самостійної роботи 
студента – 5. 

Освітній ступінь:  
Бакалавр 

Лекції  
20  

Практичні, семінарські 
28  

Лабораторні  
- 

Самостійна робота 
72  
Вид контролю: залік 

Передумови для вивчення дисципліни : основи педагогіки, основи інклюзивної 
педагогіки зі вступом до спеціалізації, асистування в інклюзивному середовищі, соціалізація 

дитини з особливими освітніми потребами 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Освітні основи реабілітології» є формування 

теоретичних знань та практичних навичок з організації реабілітаційної діяльності в освітньому 
середовищі; формування гуманної особистості майбутнього фахівця; виховання толерантного 
ставлення до людей з особливими освітніми потребами. 

Завдання вивчення дисципліни «Освітні основи реабілітології»: 
- засвоїти систему знань про сутність реабілітаційної педагогіки, цілі та принципи 

реабілітаційної роботи; 
- дослідити систему організації реабілітаційної роботи в Україні та в інших країнах 

світу; 
- проаналізувати сучасне освітнє середовище та розкрити сутність основних засобів 

реабілітаційної педагогіки; 



- набути здобувачами освіти практичних умінь у контексті педагогічної реабілітаційної  
діяльності. 

«Освітні основи реабілітології» є обов’язковим компонентом освітньої програми 
«Початкова освіта, інклюзивна освіта» і  спрямована на формування: 

- загальних компетентностей: 
ЗК-1. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, образного, 

дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної 
критики. 

ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти 

навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 
мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК-4. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 
захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової 
школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 
законодавству України. 

ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових норм.  
ЗК-6. Здатність цінувати та поважати різноманітності і мультикультурності; надання рівних 

можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 
взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність 
до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 
наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в нових 
ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання учнів початкової 
школи, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових 
ситуаціях. 

ЗК-9. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, які 
забезпечують процес розвитку й саморозвитку, сприяють творчому підходові до освітнього 
процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та 
забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 
здатність до педагогічної рефлексії.  

ЗК-10. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я 
(фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність 
застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань культури 
здоров’я та здорового способу життя, готовність до здоров’язберігальної діяльності в 
освітньому середовищі початкової школи та створення психолого-педагогічних умов для 
формування здорового способу життя учнів.  

- спеціальних компетентностей: 



СК-1. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових 
дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей, визначених 
Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та окремих 
змістових лініях зокрема. Види предметних компетентностей: філологічна, математична, 
технологічна, природничо-наукова, мистецька.  

СК-3. Здатність до розвитку учнів початкової школи як суб’єктів освітнього процесу на 
основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку. 
Складниками психологічної компетентності є диференціально-психологічна, соціально-
психологічна, аутопсихологічна. 

СК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 
настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення 
в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 
батьками, колегами. 

СК-9. Здатність розуміти цінності інклюзивної освіти, створювати інклюзивне середовище 
(внутрішній інтер’єр класної кімнати); здатність підготувати освітнє середовище до процесу 
інклюзивного навчання. 

СК-10. Здатність до змін та удосконалення якостей особистості дитини, вищих її психічних 
функцій, особливостей життєдіяльності. 

СК-11. Здатність підготувати учня з особливими освітніми потребами до освітнього 
процесу, розуміння сутності виучуваного навчального матеріалу для подальшого навчання; 
здатність створити умови для розвитку можливостей і самореалізації особистості школяра в 
соціумі, зберегти якість життєдіяльності. 

СК-16. Здатність приводити в дію юридичні, психологічні механізми попередження і 
подолання негативних явищ, організовувати надання соціально-терапевтичної допомоги тим, 
хто її потребує; відстоювати права та інтереси учнів з особливими освітніми потребами. 

СК-17. Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів з особливими 
потребами до навчання, створювати належні умови для навчання дитини відповідно до її віку. 

 
3. Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
ПРН-2) знати мету, завдання, зміст, технології та методи, організаційні форми й засоби 

навчання і викладання, сутність процесів виховання, навчання, розвитку, соціалізації і корекції 
учнів початкової школи;  

ПРН-12) облаштовувати інтер’єр класної кімнати, створювати безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими можливостями життєдіяльності школою і територіями закладу загальної 
середньої освіти; 

ПРН-13) діагностувати та здійснювати педагогічний супровід учня з особливими освітніми 
потребами та його сім’ї; 

ПРН-14) здійснювати розвивально-корекційну та реабілітаційну роботу в межах освітнього 
процесу; 

ПРН-18) приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування;  

ПРН-20)  усвідомлювати необхідність подальшого навчання, яке є автономним та 
самостійним. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади реабілітаційної педагогіки 



Тема 1. Історія реабілітаційно-педагогічної думки і практики 
З історії становлення педагогічного досвіду реабілітаційного спрямування. Зарубіжні 

реабілітаційно-педагогічні напрямки. Реабілітаційно-педагогічні підходи  у роботі з дітьми. 
 
Тема 2. Реабілітаційна педагогіка як наука 
Предмет реабілітаційної педагогіки. Методологічна основа реабілітаційної педагогіки. 

Категоріальний апарат реабілітаційної педагогіки. Сутність освітньої реабілітології. Принципи 
реабілітаційної педагогіки. 

 
Тема 3. Взаємозв’язок реабілітаційної і корекційної педагогіки 
 Особливості корекційної педагогіки. Дефектологія. Взаємозв’язок  між реабілітаційною, 

корекційною та спеціальною педагогікою. Взаємозв’язок освітньо-організаційних форм і 
домінуючих педагогічних підходів. 

 
Тема 4. Місце реабілітаційної педагогіки серед наук антропологічного циклу 
Проблема людини в реабілітаційній педагогіці. Сутність соціальної педагогіки та 

андрагогіки. Сутність і характер використання реабілітаційною педагогікою наукових 
спрямувань антропологічного циклу. 

 
Змістовий модуль 2.   Реабілітаційно-педагогічна діяльність  
 
Тема 5. Реабілітаційно-педагогічне середовище освітнього закладу 
Проблеми якості шкільного середовища. Страх школи та втрата шкільної мотивації як 

наслідки негативних якостей освітнього середовища. Сутність поняття освітнього середовища 
та конструктивні шляхи його формування. Властивості освітнього середовища, які 
забезпечують його реабілітаційний характер. 

 
Тема 6. Засоби реабілітаційної педагогіки 
Сутність основних засобів реабілітаційної педагогіки. Особливості конструктивного 

педагогічного спілкування як засіб досягнення реабілітаційно-педагогічного ефекту. Вербальне 
і невербальне спілкування в освітньому середовищі. Естетична та художня діяльність як засоби 
реабілітології. Особливості психофізичної гімнастики в освітньому середовищі. 

 
Тема 7. Педагогічна реабілітація і оздоровлення 
Здоров’я і освіта. Реабілітаційний підхід у сфері здоров’я. Дезадаптація і оздоровлення. 

Основні первинні зовнішні ознаки шкільної дезадаптації. Відновлювально-оздоровча 
діяльність. 

 
Тема 8. Професійна культура педагога в реабілітаційному аспекті 
Педагог як суб’єкт професійної діяльності. Гуманістична педагогічна діяльність. Знання з 

організації продуктивного педагогічного спілкуванняПрофесійна культура педагога: 
комунікативна культура, духовна культура, екологічна культура, естетична культура. 
Структура педагогічної культури. 

 
Тема 9. Професійна самореабілітація педагога 
Сутність професійної самореабілітації педагога. Суперечності професійної 

самореабілітації. Роль особистісних якостей суб’єктності педагога у процесі професійної 



самореабілітації. Взаємозв’язок процесів самореабілітації педагога з його професійною 
культурою. 

 
Тема 10. Реабілітаційно-педагогічна діяльність в освітньому середовищі 
Сутність реабілітаційно-педагогічної діяльності. Аспекти реабілітаційно-педагогічної 

діяльності. Готовність педагога до реабілітаційно-педагогічної діяльності. Шляхи підвищення 
кваліфікації вчителя у здійсненні відновлювально-оздоровчої діяльності. 



    5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
Денна /заочна форми навчання 

Усьог
о 

у тому числі 
л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти реабілітаційної педагогіки 

Тема 1. Історія реабілітаційно-педагогічної думки 
і практики 

8 2 2  4 

Тема 2. Реабілітаційна педагогіка як наука 6 2  4 

Тема 3. Взаємозв’язок реабілітаційної і 
корекційної педагогіки 

6 2  4 

Тема 4. Місце реабілітаційної педагогіки серед 
наук антропологічного циклу 

6 2  4 

Разом за змістовим модулем 1 26 8 2 - 16 

Змістовий модуль 2.  Реабілітаційно-педагогічна діяльність 

Тема 5. Реабілітаційно-педагогічне середовище 
освітнього закладу 

12 2 2  8 

Тема 6. Засоби реабілітаційної педагогіки 12 2 2  8 

Тема 7. Педагогічна реабілітація і оздоровлення 12 2 2  8 

Тема 8. Професійна культура педагога в 
реабілітаційному аспекті 

14 2 4  8 

Тема 9. Професійна самореабілітація педагога 12 2 2  8 

Тема 10. Реабілітаційно-педагогічна діяльність в 
освітньому середовищі 

32 2 14  16 

Разом за змістовим модулем 2 94 12 26 - 56 

Усього годин 120 20 28 - 72 

Модуль 2 

ІНДЗ      

Усього годин -     

 

  



6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 Реабілітаційна педагогіка в загальноосвітньому контексті  2  
2 Реабілітаційно-педагогічна діяльність. 2  
3 Діяльність корекційно-реабілітаційних центрів 2  
4 Професійна компетентність педагога-реабілітатора 2  
5 Педагог як джерело формування реабілітаційного 

освітнього середовища 
2  

6 Корекційно-реабілітаційні технології осіб з особливими 
освітніми потребами 

2  

7 Система ранньої реабілітації дітей з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 

2  

8 Психофізіологічні процеси у людини, яка дорослішає 2  
9 Відновлення позитивної домінанти в емоційній сфері 2  
10 Рухливо-корекційні заняття зі здобувачами початкової 

освіти 
2  

11 Відновлювально-оздоровчі методики 2  
12 Реабілітаційно-педагогічні методики 2  
13 Програма реабілітації здобувачів початкової освіти з 

вадами здоров’я 
2  

14 МКР. Захист ІНДЗ 2 2 
Всього 28 2 

 

 8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Історія реабілітаційно-педагогічної думки і практики 4 
2 Реабілітаційна педагогіка як наука 4 
3 Взаємозв’язок реабілітаційної і корекційної педагогіки 4 
4 Місце реабілітаційної педагогіки серед наук антропологічного 

циклу 
4 

5 Реабілітаційно-педагогічне середовище освітнього закладу 8 
6 Засоби реабілітаційної педагогіки 8 
7 Педагогічна реабілітація і оздоровлення 8 
8 Професійна культура педагога в реабілітаційному аспекті 8 
9 Професійна самореабілітація педагога 8 
10 Реабілітаційно-педагогічна діяльність в освітньому середовищі 16 

Всього 72  
 

9. Індивідуальні завдання 
1. Розробити програму реабілітації осіб з особливими освітніми потребами, а саме: 

• з порушеннями опорно-рухового апарату; 
• з порушеннями зору; 
•  з порушеннями слуху; 



•  з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності; 
•  з порушенням мовлення; 
•  з порушенням інтелектуального розвитку; 
•  з розладами аутистичного спектра; 
• із затримкою психічного розвитку; 
• з девіантною поведінкою; 
•  з обдарованістю. 

Програма має містити мету, завдання програми реабілітації, опис означеної проблеми; план роботи з 
дітьми з ООП, форми, методи роботи; наведено приклад конкретних вправ. 

2. Розробити презентацію, проєкт, кросворд (на вибір) з проблем освітньої реабілітології. 
3. Проаналізувати сучасні надходження преси щодо проблем освітньої реабілітології. Підготувати 

анотацію 1-2 статей. 
 
10. 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. 
 
11. Методи оцінювання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  
МО10 –залік.  
 
12. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та методами 

демонстрування результатів можуть бути:  
-стандартизовані тести;  
-командні проекти;  
-аналітичні звіти, реферати, есе;  
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 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.  

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі види  
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS  

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

 
для заліку 

90-100 А Відмінно  
зараховано 
 

82-89 В Добре 
74-81 С 
64-73 D задовільно 
60-63 E 
33-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 25 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Модульний контроль - 10 Модульний контроль - 15 

 
15. Методичне забезпечення. 
Освітній контент дисципліни: 
робоча навчальна програма;  
лекції; 
методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
методичні рекомендації з підготовки до практичних занять; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань; 
питання для підсумкового контролю знань. 
 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Історичні етапи становлення реабілітаційного підходу. 
2. Соціально-педагогічна реабілітація як державна проблема. 
3. Етапи формування реабілітаційних теорій. 
4. Завдання і принципи реабілітації. 
5. Види реабілітації. 
6. Періоди і етапи реабілітації. 
7. Реабілітаційна педагогіка як наука. 
8. Завдання роботи з батьками у контексті педагогічної реабілітації. 
9. Причини зростання числа дітей з відхиленнями розвитку. 
10. Класифікація дітей з відхиленнями розвитку. 
11. Психолого-медико-педагогічні консультації, їх завдання і значення. 



12. Реабілітаційна допомога батькам, які мають дітей з порушеннями в розвитку. 
13. Основні причини відставання дітей (учнів) з затримкою психічного розвитку. 
14. Характеристика основних груп дітей психічного розвитку. 
15. Організація допомоги учням з затримкою психічного розвитку. 
16. Особливості реабілітаційної роботи з акцентуйованими підлітками. 
17. Арттерапія як частина реабілітаційного процесу. 
18. Шляхи реабілітації дітей засобами фізичної культури. 
19. Соціально-педагогічна реабілітація дезадаптованих підлітків. 
20. Роль педагога у реабілітаційному процесі. 
21. Форми реабілітаційної роботи. 
22. Методи реабілітаційної роботи. 
23. Соціально-реабілітаційні програми. 
24. Позитивні та негативні аспекти рефлексії. 
25. Біологічний та соціальний фактори виховання. 
26. Біологічний фактор виховання. 
27. Соціальний фактор виховання. 
28. Приклади зміни позиції педагога під час проведення гри. 
29. Форми профілактичної роботи. 
30. Індивідуальні програми реабілітації  
31. Програма реабілітаційних заходів. 
 

17. Рекомендована література  
Основна 
1. Гордеева А.В. Реабилитационная педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей. Москва: Академический проект; Королев: Парадигма, 2005. 
320 с. 

2. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навчальний посібник. Київ: 
Центр учбової літератури, 2012. 248 с. 

3. Шевців З.М., Філоненко М.М. Реабілітаційна компетентність як складник 
професійної підготовки майбутнього фахівця соціономічної професії до роботи в умовах 
інклюзії. Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. 
Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип.90. С. 124-129. 

4. Шевцов А.Г. Освітні основи реабілітології: монографія. Київ: «МП Леся», 2009. 484 с. 
 
Допоміжна 

1. Бовть О. Організація корекційної роботи з агресивними дітьми / Початкова школа.  – 1997. - № 
7. – С. 25 – 32. 

2. Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. – М., 1996. 
3. Головатий Н.Ф. Социология молодежи. – К., 1999. 
4. Горшкова Е.А., Овчарова Р.В. Реабилитационная педагогика: история и современность. – М., 

1992. 
5. Конвенція ООН “Про права людини”. – К., 1997. 
6. Коррекционная педагогика. Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии / 

Б.П. Пузанов, В.И. Сильвестров, С.Н. Шаховская, Ю.А. Костенкова; Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 
1999. 
7. Майкова Т. В. Основні положенні та тенденції розвитку реабілітології: навч. посібник для студентів вищ. 

навч. закладів / Т.В. Майкова, А. В. Самошкіна. – Дніпропетровськ, 2014. 
Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей: методичний посібник/ Укл.: А. 

Луговський, М. Сварник, О. Падалка. - Львів: Колесо, 2008. 
8.  
9. Правові аспекти захисту дітей в Україні / Право України. – 1996. - № 7. – С. 32 – 34. 
10. Профілактика і терапія засобами мистецтва: Науково-метод. зб. / Під заг. ред. Р.І. 

Пилипенка. – К., 1996. 



11. Профілактика негативних явищ серед учнівської молоді (наркоманія, алкоголізм, 
токсікоманія, СНІД) / В.С. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. Штифурак. – К., 2003. 

12. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття. – К., 1988. 
13. Синьов В.В., Радов Г,О., Кривуша В.І., Беца О.В. Педагогічні основи рессоціації злочинців. 

– К., 1997. 
14. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / УД ЦССМ; За заг. ред. С.В. 

Толстоухової, І.М. Пінчук. – К., 2000. 
15.  
16. Профілактика негативних явищ серед учнівської молоді (наркоманія, алкоголізм, 

токсікоманія, СНІД) / В.С. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. Штифурак. – К., 2003. 
17. Шевцов А. Г. Реабілітологія в системі теоретичного пізнання педагогічної дійсності / А. Г. 

Шевцов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та 
спеціальна психологія. – 2011. – Вип. 17. 

18. Фізична реабілітація учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 
навчання в закладі загальної середньої освіти. The 1st International scientific and practical conference 
“The world of science and innovation” (August 19-21, 2020) Cognum Publishing House, London, United 
Kingdom. 2020. 493 p. C.473-478. 

 
18. Інформаційні (інтернет) ресурси: 
1. Закон України «Про освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2. Нормативно-правова база вищої освіти України.  URL: 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-
baza 

 
 

 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza

