
 

 

Силабус з навчальної дисципліни 

«Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивного навчання» 

Кафедра-розробник силабуса: кафедра педагогіки та методики початкової освіти 

Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

Назва:«Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивного навчання»,  

форма навчання - денна/заочна 

семестр 11, 

кредитів 5 (150 год), 

кількість годин: лекцій – 18/10 год., самостійна робота – 114/140 год 

П.І.П лектора: доц.Гордійчук О.Є. 

 

Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: полягає у засвоєнні теоретико-методологічних, нормативно-правових, 

організаційно-методичних та психолого-педагогічних засад інклюзивного навчання 

учнів в Україні в закладах загальної середньої освіти. 

Завдання: 

- продовжити формування переконань студентів у необхідності навчання 

дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої 

освіти; 

- сприяти підвищенню рівня готовності до професійної діяльності в умовах 

залучення дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного 

навчання учнів в заклади загальної середньої освіти; 

- формувати теоретико-методологічні, нормативно-правові, організаційно-

методичні та психолого-педагогічні щодо інклюзивної навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути

 таких компетентностей: 

 

Знати: 

- знати нормативні вітчизняні та міжнародні документи, які визначають законодавчу 

базу інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти; 

- базові навички учнів з особливими освітніми потребами, які є допустимими та 

оптимальними в організації інклюзивного навчання учнів;  

- переваги та особливості інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в закладах загальної середньої освіти та особливості психолого-

педагогічної діяльності вчителя в інклюзивному класі;  

- найоптимальніші форми, методи освітнього процесу з дітьми з особливими 

освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти; 

- специфічні методи оцінювання та контролю в умовах інклюзивного навчання учнів. 

- функції вчителя і асистента вчителя при виконанні соціально-педагогічної 

діяльності в інклюзивному класі. 

 

- Вміти: 

- розробляти індивідуальний навчальний план дитини з особливими освітніми 

потребами на основі типової програми для закладів загальної середньої освіти;  

- реалізовувати завдання індивідуального навчального плану в учнів з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному класі;  

- розробляти та реалізовувати поурочне планування, формулювати цілепокладання 

уроку, адекватно добирати загальні, спеціальні та інноваційні методи навчання, 

способи організації освітньої діяльності учнів;  

- створювати портфоліо педагога інклюзивного класу; 

- реалізовувати командний підхід і партнерську співпрацю з батьками й 



 

 

різнопрофільними спеціалістами (психологом, логопедом, соціальним працівником 

та іншими різнопрофільними фахівцями).  

 

Структура навчальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Лекція: 
Зміст інклюзивної 

освіти. 

2 1.Підготуватися до панельної дискусії з на ступних 

проблем: 

 Міфи сучасної дійсності про спільне навчання 

нормативних дітей та дітей з особливими 

освітніми потребами.  

 Ідеологічне підґрунтя спеціальної та 

інклюзивної освіти.  

 Яким чином інклюзивна освіта може сприяти 

забезпеченню освіти для всіх?  

 Які умови необхідні для професійної 

підготовки вчителя початкових класів з 

метою забезпечення інклюзивної освіти? 

2 Лекція: 

Структура та організація 

цілісного освітнього 

інклюзивного процесу. 

2  1. Розробка воркшопу. 

  - Здійснити перегляд 1 веб-заходу з проблем 

інклюзивної освіти та інклюзивного навчання із 

запропонованого каталогу (за вибором). 

 - Підготувати план-конспект воркшопу (Microsoft 

Office Word) за поданою структурою: 

Тема. 

Мета. 

Завдання. 

Очікувані результати. 

Ключові слова. 

Обладнання. 

Методи навчання. 

Рекомендовані джерела та література. 

План-конспект воркшопу 

Рекомендуємо:  

 підібрати 3 інтерактивні вправи (мотиваційного, 

дидактичного чи закріплюючого характеру) для 

роботи в групах слухачів, відповідно до теми  

воркшопу. 

 підготувати запитання для організації дискусії з 

предмету воркшопу. 

Каталог веб-заходів для воркшопу 

Організація інклюзивного навчання в умовах ... – 

Вебінари https://naseminar.com.ua › seminar › 88-

organzatsya-nklyuzivnogo-navch.. 

2.Вебінар для вчителів: Що нового в інклюзивній 

освіті? https://navigator.ua ›  

3.Вебінар про складання індивідуальної програми 

розвитку дитини в ...https://www.pedrada.com.ua › 

news › 3974-zaproshumo-na-vebnar-pro-sk... 

4.Цикл вебінарів для освітян. Інклюзивне навчання: 

file:///C:/Users/1/Desktop/РОБОЧА%20роблю%20Органыз/Організація%20інклюзивного%20навчання%20в%20умовах%20...%20–%20Вебінари%20https:/naseminar.com.ua%20›%20seminar%20›%2088-organzatsya-nklyuzivnogo-navch
file:///C:/Users/1/Desktop/РОБОЧА%20роблю%20Органыз/Організація%20інклюзивного%20навчання%20в%20умовах%20...%20–%20Вебінари%20https:/naseminar.com.ua%20›%20seminar%20›%2088-organzatsya-nklyuzivnogo-navch
file:///C:/Users/1/Desktop/РОБОЧА%20роблю%20Органыз/Організація%20інклюзивного%20навчання%20в%20умовах%20...%20–%20Вебінари%20https:/naseminar.com.ua%20›%20seminar%20›%2088-organzatsya-nklyuzivnogo-navch
file:///C:/Users/1/Desktop/РОБОЧА%20роблю%20Органыз/Організація%20інклюзивного%20навчання%20в%20умовах%20...%20–%20Вебінари%20https:/naseminar.com.ua%20›%20seminar%20›%2088-organzatsya-nklyuzivnogo-navch
file:///C:/Users/1/Desktop/РОБОЧА%20роблю%20Органыз/Вебінар%20для%20вчителів:%20Що%20нового%20в%20інклюзивній%20освіті%3f%20https:/navigator.ua%20›
file:///C:/Users/1/Desktop/РОБОЧА%20роблю%20Органыз/Вебінар%20для%20вчителів:%20Що%20нового%20в%20інклюзивній%20освіті%3f%20https:/navigator.ua%20›
https://www.pedrada.com.ua/news/3974-zaproshumo-na-vebnar-pro-skladannya-ndivdualno-programi-rozvitku-ditini-v-umovah-nklyuz
https://www.pedrada.com.ua/news/3974-zaproshumo-na-vebnar-pro-skladannya-ndivdualno-programi-rozvitku-ditini-v-umovah-nklyuz
https://www.pedrada.com.ua/news/3974-zaproshumo-na-vebnar-pro-skladannya-ndivdualno-programi-rozvitku-ditini-v-umovah-nklyuz
https://www.pedrada.com.ua/news/3974-zaproshumo-na-vebnar-pro-skladannya-ndivdualno-programi-rozvitku-ditini-v-umovah-nklyuz
http://sun-sova.org.ua/vebinars/


 

 

теорія і практика ...sun-sova.org.ua › vebinars 

5.Вебінар: «Інклюзивна освіта: роль громадськості в 

її впровадженні ...https://www.gurt.org.ua › news › 

trainings 

6.Не) страшна інклюзія: особливості роботи з 

дітьми з особливими ... 

youtube.com 

7.Інклюзивна освіта в сучасній українській школі: 

адаптація дітей та  

youtube.com 

 8.Інклюзивна освіта в сучасній українській школі: 

адаптація дітей та  

youtube.com 

 8.Семінар «На шляху до інклюзії» vseosvita.ua 

9.Співпраця вчителя та його асистента в 

інклюзивному класі.  

3 Лекція: 

   Форми та методи 

організації освітнього 

процесу в інклюзивному 

класі. 

2 1. Практичне завдання:  

- Здійснити аналіз уроку в інклюзивному класі, 

проведеного учасниками Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2019» в номінації 

«Вчитель інклюзивного класу». 

 

1. Байрамова І.В. Конкурсне випробування 

"УРОК". Номінація "Учитель інклюзивного 

класу" https://youtu.be/Gp3ANG-iuCc 

2. Гавриляк Л.В. Конкурсне випробування 

"УРОК" Номінація "Учитель інклюзивного 

класу" https://youtu.be/4vVQN6vQluM  

4 

Лекція: 

Знайомство та 

спілкування вчителя 

 з батьками дитини з 

особливими освітніми 

потребами. 

1 1. Підготуватися до панельної дискусії. 

 Особливості сім'ї, котра виховує дитину з 

особливими потребами. 

 Деструктивні типи сприйняття батьками 

хвороби дитини з особливими потребами. 

 Типи батьківського виховання дітей з 

обмеженими функціональними 

особливостями. 

 Дібрати оптимальні форми, методи і засоби  з 

метою організації вчителем  педагогіки 

партнерства з батьками учнів ЗЗСО. 

5 

Лекція: 

Збір інформації  про 

дитину з особливими 

освітніми потребами. 

1 1. Підготувати літературно-педагогічну бесіду. 

 Прочитати книгу (за вибором) і підготувати 

літературно-педагогічну бесіду за змістом. 
Перелік книг 

Марк Геддон «Загадковий нічний інцидент із 

собакою». 

Антон Морозов «Вибрані діти». 

Мері Шіді Курсінка «Виховання надзвичайної 

дитини» 

Марк Лівін. «Рікі та дороги». 

http://sun-sova.org.ua/vebinars/
http://sun-sova.org.ua/vebinars/
https://www.gurt.org.ua/news/trainings/38244/
https://www.gurt.org.ua/news/trainings/38244/
https://www.gurt.org.ua/news/trainings/38244/
https://www.gurt.org.ua/news/trainings/38244/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhCKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ebm2UWpV8I&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhCKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ebm2UWpV8I&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhCKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ebm2UWpV8I&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhCKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ebm2UWpV8I&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhFKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY95d1tjEaXo&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhFKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY95d1tjEaXo&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhFKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY95d1tjEaXo&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhFKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY95d1tjEaXo&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGkuvDtbLkAhUPxYsKHXUFCioQMwhHKAUwBQ&url=https%3A%2F%2Fvseosvita.ua%2Fnews%2Fseminar-na-slahu-do-inkluzii-2505.html&psig=AOvVaw1mIQedFbuqm4TZWDvaQLml&ust=1567523314562203&ictx=3&uact=3
https://youtu.be/Gp3ANG-iuCc
https://youtu.be/4vVQN6vQluM


 

 

6 Лекція: 

Встановлення педагогом 

першого контакту з 

дитиною з особливими 

освітніми потребами. 

2 1. Опис історії з власного життя щодо 

встановлення першого контакту з дитиною з 

особливими освітніми потребами. Аналіз 

труднощів, блоків та бар’єрів у такому контакті.  

7 Лекція: 

Адаптація освітнього 

середoвищa з 

урахуванням принципів 

універсальної 

доступності та/або 

розумного 

пристосування. 

1 1. Підготовка презентації щодо оптимальних та 

різноманітних способів адаптації освітнього 

середoвищa з урахуванням принципів 

універсальної доступності та/або розумного 

пристосування. 

8 Лекція: 

Взаємодія вчителя з 

«командою супроводу». 

1 1.Виокремлення оптимальних засобів,  прийомів та 

методів навчання дитини з ООП. 

 Спільне викладання в класі з інклюзивним 

навчанням: сутність та значення. 

 Ефективне формування партнерських 

стосунків учасників процесу спільного 

викладання. 

 Етапи розвитку стосунків у процесі спільного 

викладання. 

 Ролі та обов’язки педагогів в практиці 

спільного викладання. 

 Учні як співучителі. 

 Моделі та форми спільного викладання. 

 Форми планування спільного викладання. 

 Переваги та труднощі у процесі спільного 

викладання. 

9 Лекція: 

Конструювання 

продуктивної взаємодії 

учнів класу з  дитиною з 

особливими освітніми 

потребами. 

2 1. Здійснити нотатки до таких питань: 

 організаційні умови підготовки учнів класу з 

інклюзивним нaвчaнням   до взаємодії з 

дитиною особливих потреб. 

 Формування колективу учнів класу з 

інклюзивним навчанням: взаємодія і вплив. 

 Адаптація учнів класу до спільного навчання і 

взаємодії.  

 Виховання толерантного, суспільно-

позитивного ставлення до дитини з 

особливими потребами з боку ровесників. 

 Застосування педагогом інноваційних 

виховних технологій в роботі з усіма учнями 

класу з інклюзивним навчанням. 

 

10 Лекція: 

Застосування педагогом 

та асистентом вчителя 

способів мотивації, 

заохочення і підказок 

для дитини з 

особливими освітніми 

потребами. 

2 1. Складання словника «Способів, слів та 

висловів задля мотивації, заохочення дитини з 

особливими освітніми потребами. 



 

 

11 Лекція: 

Виокремлення 

оптимальних засобів,  

прийомів та методів 

навчання дитини з ООП. 

2 1.Практичне завдання:  

- Здійснити аналіз уроку в інклюзивному класі, 

проведеного учасниками Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2019» в номінації 

«Вчитель інклюзивного класу». 

БАРАНЕНКО ЛЮДМИЛА КІМІВНА Білоцерківське 

навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 15 – дитячо-юнацький 

спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

https://youtu.be/hU3s--U-

Hto?list=PL9B8xIlnf8T6vd7Dk-s-

KldEM_RcampnH (частина 1) 

https://youtu.be/5rEDkY4Xqt0?list=PL9B8xIlnf8T6vd7

Dk-s-KldEM_RcampnH (частина 2) 

 

2.Мета практичного завдання: проаналізувати та 

оцінити педагогічну майстерність конкурсантки з 

організації освітнього процесу в інклюзивному класі.  

Оцінюється: володіння методиками роботи в 

інклюзивному класі; науковість, творчий підхід; 

установлення ефективних способів комунікації: 

забезпечення активної діяльності усіх дітей, у тому 

числі дітей з ООП; результативність та практична 

доцільність; професійні якості вчителя. 
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29. Колупаєва А., Софій Н., Найда Ю. Організація діяльності інклюзивної школи / Алла 

Колупаєва, Наталія Софій, Юлія Найда, Лідія Даниленко // Директор школи. – 2011. - №8 

(632), березень. – С.21-28. 

30. Колупаєва А., Софій Н., Найда Ю. Особливості управління інклюзивною школою / Алла 

Колупаєва, Наталія Софій, Юлія Найда, Лідія Даниленко // Директор школи. – 2011. - №11 

(635), березень. – С.23-28. 

31. Крушная Н.М. Результаты исследования особенностей родительского отношения к детям 

дошкольного возраста с задержкой психического развития / Н.А.Крушная // Психотерапия. – 

2008. - №5. – С.30-34. 

32. Кулик В. Організація навчання дітей з особливими освітніми потебами / Володимир Кулик. 

Методичні рекомендації // Дефектолог. – 2010. – Листопад. – (№11). – С.8-12. 

33. Кульбіда С. Дотримання мовленнєвої норми під час опанування дактиля нечуючими учнями 

/ С.Кульбіда // Дефектологія . – 2008. - №3. – С.34-37. 

34. Лапін А. Громадське спрямування трудового виховання в допоміжній школі / А.Лапін  // 

Дефектологія. -2—4. - №3. – С.32-38. 

35. Мамедова І. Школа з особливими освтніми потребами / І.Мамедова // Щкола /для 

заступників і не тільки. – 2011. - №5 (65). – С.34-36. 

36. Матвєєва М. Психокорекційна робота в умовах інтегрованого навчання / Марія Матвєєва, 

Світлана Миронова, Леся Гречко // Дефектологія. – 2009. - №3 (53). – С.15-16. 



 

 

37. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх та спеціальних закладів щодо 

процедури переходу до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами // Завуч. – 

2008. – Лип(№19-20). – С.44-48. 

38. Миронова С. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності педагога –дефектолога 

/ С.Миронова  // Дефектологія. – 2004. - №2. –С.11-14. 

39. Михайлова Н. Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації дітей з розумовими вадами / 

Н.Михайлова // Спорт.вісн.Придніпров’я. – 2004. - №6. –С.90-92. 

40. Мітенічева С. Діти з обмеженими можливостями / С.Мітенічева // Дефектолог. – 2008. - №1. 

– С.3-6.  

41. Мостецька О.Сучасні методи навчання математики у спеціальній школі / Оксана Мостецька 

// // Дефектолог. – 2011. - №10 (58). – С.57-59. 

42. Муринець Л.С. Навчання дітей зі зниженим зором / Л.С.Муринець // Управління школою. – 

2011. - №01-03 (301-303) січень. – С.93-95. 

43. Найда Ю. Інклюзивна модель освіти: за і проти / Ю.Найда // Директор школи. – 2010. - 

№34(610), вересень. – С.30-31. 

44. Сак Т. Технологія портфоліо в інклюзивному класі / Т.Сак // Дефектологія. Особлива 

дитина: навчання та виховання. – 2009. - №4. – С.6-9. 

45. Синельник Л. Розвиток зв’язного мовлення у дітей із вадами інтелекту / Людмила 

Синельник // Дефектолог. – 2010. - №3. – С.12-14. 

46. Синьов В., Шевцов А. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / В.Синьов, 

А.Шевцов // Дефектологія. – 2004 . - №2. – С.6-10. 

47. Хохліна О. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів спеціальних 

загальноосвітніх (допоміжних) шкіл (проект) / О.Хохліна  // Рідна школа. – 2002. - №10. – 

С.17-19. 

48. Хохліна О. Методика формування діяльності учнів з недоліками інтелектуального розвитку 

на заняттях з трудового навчання  / О.Хохліна // Рідна школа. – 2004. - №10. – С.33-35. 

49. Хохліна О. Удосконалення змісту навчання та особливості оцінювання  навчальних 

досягнень учнів допоміжної школи / О.Хохліна // Дефектологія. – 2002. - №3. – С.9-13. 

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання: іспит 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

 

ЗМ. 1 ЗМ. 2  Підсумковий модуль-
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) Пояснення за 

розширеною шкалою 



 

 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

 

 

Незадовільно 

 

FX (35-49) 

(незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

F (1-34) 

(незадовільно) 

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

1. Форми поточного та підсумкового контролю 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Організаційні та психолого-

педагогічні основи інклюзивного навчання»  використовуються наступні методи 

контролю навчальних досягнень студентів: 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, участі в панельних дискусіях письмового 

експрес-контролю, тестування, написання есе, виконання практичних завдань-розробок 

планів-уроків в інклюзивному класі, запис відео інструкцій для дітей з особливими 

освітніми потребами  та ін.  

Платформи для дистанційного навчання: Google Meet, Google, Moodle. 

Форма підсумкового  контролю -  іспит. 

 

 

Критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів за результатами екзамену 

 

Екзаменаційний білет з курсу «Організаційні та психолого-педагогічні основи 

інклюзивного навчання» складається з 4-х завдань:  1-2-3 – теоретичного та 4 – 

практичного характеру.  Відповіді на 1-2-3 питання оцінюється по 8 балів. Відповідь на 4 

питання – 16 балів. Максимальна кількість балів за сукупністю виконаних завдань – 40 

балів. 

Підсумкову оцінку формуємо з балів за всі види навчальної діяльності студента 

протягом семестру згідно зі структурою залікового кредиту.  

Однак, в умовах дистанційного навчання підсумковий контроль здійснюється у 

вигляді виконання тестових завдань у системі Moodle, оцінювання яких відбувається 

автоматизовано системою (40 питань по 1 балу, відповідно максимально студент може 

отримати 40 балів). 

 

Знання студентів оцінюється за критеріями 

№ Оцінка Вимоги до відповіді 

1. 90-100 

А / Відмінно 

Студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 

знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно міркує і 

будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання 

при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до 

тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із 

профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 

навичок. 



 

 

2. 82-89 

В / Добре 

Студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює 

свої міркування з тих чи інших проблем, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 

змісту або при аналізі практичного. 

3. 75-81 

С / Добре 

Студент добре вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно 

застосовує її на практиці; контролює власну діяльність; виправляє 

помилки, серед яких є суттєві, добирає аргументи для 

підтвердження думок 

4. 69-74 

D / Задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 

5. 50-68 

Е / Задовільно 

Студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але переконливо відповідає, плутає 

поняття, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою 

діяльністю. 

6. 35-49 

FX / Незадовільно 

Студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів і визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове 

мислення та сформованість практичних навичок. 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Гордійчук О.Є. Інклюзивне навчання : метод. рекомендації  / Оксана Гордійчук. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – 48 с. 

2. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка / За ред. 

В. І. Боднаря, В. В. Засенка. – К., 2004. – 152 с. 

3. Діти з особливими потребами у школі : Психолого-педагогічний супровід / Ольга 

Романова та ін. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. 

4. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Елен Р. Даніелс і 

Кей Стеффорд. – Львів. – 2000. – 247 с. 

5. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному классі: навч. курс та наук.-метод, посіб. / Т. В. Сак. — 

К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 168 с. 

6. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім  Лорман, 

Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. — К.: — СПД- ФО Парашин І. С. 2010. 

- 296 с. 

7. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні : науково-методичний збірник. 

– К. : ФО-П Придатченко П.М., 2007. – 180 с. 

8. Інтеграція дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл : порадник для 

директорів шкіл. – Львів. : 2002. – С. 67. 

9. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : монографія / 

А.А.Колупаєва. К.: Педагогічна думка, 2007.-458 с. 



 

 

10. Колупаєва А.А.,   Данілавічютє Е.А.,   Литовченко С.В.   Професійне 

співробітництво   в   інклюзивному   навчальному   закладі / А.А. Колупаєва, Е.А. 

Данілавічютє, С.В. Литовченко :   навчально-методичний посібник. — К.: 

Видавнича група «А.С.К.», 2012.-192 с. 

11. Концепція розвитку інклюзивної освіти // Соціальний педагог. – 2010.–№ 4 (40) квітень. 

– С. 3-6. 

12. Лідерство та інклюзивна освіта: навч.-метод, посіб./ Єфімова С. М., Королюк Є. В.; 

за заг. ред. Колупаєвої А. А. — ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. — 164 с. 

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 ―Про 

затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання‖ // Початкова освіта.–

2020. –№ 42 (570). – листопад 2010.  

14. Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, 

Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. - К.: 

Паливода А. В., 2012.- 32 с. 

15. Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої школи: 

методичний посібник /упоряд. Н.П.Приймак. – Тернопіль : Мандрівець, 2019. – 64 

с. 

16. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: О. В. Гаврилова : Навчальний 

посібник.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с. 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 ―Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах‖ // Урядовий кур’єр. – 2011 р.–№ 153. – 20 серпня. – С. 21. 

18. Пояснювальна записка до Концепції розвитку інклюзивної освіти // Управління освітою. 

– 2010.–№ 23(251) грудень. – С. 23-25. 

19. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. 

Досвід Канади: посіб. - K.: Паливода A.B., 2012. - 50 с. 

20. Про затвердження Державного стандарту загальної освіти для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку : постанова Кабінету Міністрів України 

від 5.07.2004 № 848) // Початкова школа. – 2004.– №8. – С. 1-4. 

21. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч.посіб. – / Бочелюк В. Й., 

Турубарова А. В.– К.  :  Центр учбової літератури, 2011. – 264 с. 

22. Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання 

та фінансування в Канаді: посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, 

О. Красюкова-Еннз. - К.: Паливода А. В., 2012. - 46 с. 

23. Таранченко О.М. Дифенційоване викладання в інклюзивному класі / 

О.М.Таранченко, Ю.М. Найда. - Навчально-методичний посібник. – Київ. 

Видавнича група "А.С.К." 2012. – 96 с. 

24. Ферт О. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку : монографія / Ольга Ферт. 

– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 432 с. 

25. Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник /Марія Швед. – Львів: Український 

католицький університет, 2015. – 360 с. 

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

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

27. Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: Методичний 

посібник / Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в Україні» / Уклад. С. Єфім:- ва. — K.: TOB «Видавничий 

дім «Плеяди», 2012. — с. 152. 

 

 

Допоміжна 

1. Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / Віталій Бондар // 

Рідна школа. – 2011. - №3 (березень). – С.10-14. 



 

 

2. Бондар В. Інклюзивне навчання. Підготовка педагогічних кадрів для його реалізації / 

Віталій Бондар // Освіта. – 2010. - №2, 28квітня. – С.13. 

3. Гаврилюк Л. Сім’я як важливий чинник попередження появи шкільної дезадаптації у 
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