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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» підготовки  бакалавр        спеціальності 016 

«Спеціальна освіта». 

Мета викладання дисципліни «Основи інклюзивної освіти» полягає у формуванні системи знань, 

умінь, навичок з корекційної діяльності вчителя, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на 

корекційного педагога у цілому, здійснення майбутніми фахівцями — дефектологами навчально-корекційного 

процесу на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення. 

Завдання вивчення дисципліни «Основи інклюзивноЇ освіти»: 

 надання студентам знань теоретичних положень основ педагогіки інклюзивного навчання; 

 озброєння прийомами і уміннями відбору необхідних форм організації навчально-виховного 

процесу, який би задовольняв освітні потреби дітей з вадами у розвитку; 

 практичне оволодіння спеціальними освітніми і фаховими техніками керівництва процесом 

навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; 

 формування професійно-педагогічної позиції, потреби у самовдосконаленні; 

 формування освіченої, творчої особистості майбутнього вчителя, корекційного педагога, 

здатного створити позитивний клімат в шкільному середовищі та поза його межами. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

- специфіку предмета, його роль в системі спеціальної педагогіки; 

- становлення та розвиток інклюзивної освіти в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки; 

- умови психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної школи; 

- основні принципи діяльності інклюзивної школи; 

- характерні особливості інклюзивного навчання; 

- основні документи, які лежать в основі інклюзії; 

- сутність процесів адаптації та модифікації навчального середовища, дидактичного матеріалу 

тощо; 

- основні принципи, методи спеціальної педагогіки. 

 

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти: 

- володіти собою, позбавлятися емоційного напруження; 

- бути впевненими у собі як в учителі; 

- позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми потребами; 

- встановлювати контакт з дітьми; 

- організовувати певний освітній простір; 

- реалізовувати принцип диференційованого підходу; 

- упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які мають вади розвитку; 

- створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості; 

- підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності соціально-

психологічний клімат у колективі; 

- попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення педагогічних конфліктів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредитів ECTS. 
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Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Загальні основи педагогіки інклюзивного навчання 

 

Тема 1. Філософія інклюзивної освіти. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти та її мета. Аналіз поняття «інклюзивна освіта» та його 

порівняння з поняттям «інтеграція осіб з особливими потребами». Зміст інклюзивної освіти та сутність її 

ідеології. Освітнє та соціальне обґрунтування інклюзивної освіти. Основні умови, які мають бути створенні 

для дітей з особливими потребами в умовах організації навчально-виховного процесу на засадах інклюзії. 

 

Тема 2. Інвалідність як суспільна проблема та правове забезпечення освітньо-корекційних послуг 

в Україні. 

Ретроспективний аналіз проблеми інвалідності від античності до сучасності. Конвенція ООН про права 

інвалідів - нові підходи до питань інвалідності. Правове забезпечення освітньо-корекційних послуг в Україні. 

 

Тема 3. Науково-методичні та організаційно-педагогічні проблеми теорії і практики впровадження 

інклюзивної освіти.  

Світові тенденції сучасності в освіті та Україна. Напрямки реформування спеціальної освіти та умови 

зростання рівню навчально-виховного процесу. Методичні поради про особливість роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах інклюзії. Система проблем на шляху реалізації інклюзивної освіти.  

 

Тема 4. Складові, фактори розвитку та базові моделі впровадження інклюзивної освіти.  

Складові інклюзивної освіти. Базові моделі впровадження інклюзії. Фактори розвитку інклюзивної 

освіти. 

 

Змістовий модуль 2. 

Реалізація системи інклюзивної освіти. 

 

Тема 5. Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

соціокультурне середовище.  

Батьки та інклюзія. Батьки як члени навчальних команд. Налагодження стосунків з педагогами та 

персоналом школи. Допомога громадських організацій та соціальних служб. Волонтерство та адвокатство 

батьків.  

 

Тема 6. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання.  

Основні поняття та категорії. Координація діагностики та корекції. Основні напрями діяльності 

сучасних психолого-медико-педагогічних центрів. Принципи корекційно-розвивальної роботи. Основні моделі 

корекції: загальна, типова, індивідуальна. Принципи побудови корекційно-розвивальних програм: системності 

корекційних, профілактичних і розвивальних задач; єдності діагностики і корекції; пріоритетності корекції 

причинного типу; діяльнісний принцип корекції; урахування вікових, психологічних й індивідуальних 

особливостей дитини; комплексності методів психологічного впливу; активного залучення соціального 

оточення до участі в корекційній програмі; опори на різні рівні організації психічних процесів; 

програмованого навчання; зростання складності; урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу; 

урахування емоційного забарвлення матеріалу. Цілі та завдання психокорекційних заходів. Основні етапи 

психокорекційного впливу на дитину і підлітка: діагностичний, корекційний, оціночний, прогностичний.  

 

Тема 7. Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. Модифікація й адаптація 

курикулуму.  

Зміст нормативно-правової бази інклюзивного навчального закладу. Навчальний план. Типові навчальні 

плани. Робочі навчальні плани. Навчальні програми. Підручник. Методи навчання в умовах інклюзії. 

Курикулум та його формування.  

Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулуму. 

 

Тема 8. Індивідуальний навчальний план: зміст, функції, процес розробки, аналіз складових.  

Загальна характеристика індивідуального навчального плану: зміст та функції.  Індивідуальний 

навчальний план як складова курикулуму. Розробка індивідуального навчального плану. Підготовка та вимоги 

до підписання ІНП. Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану. Співпраця з батьками 

як з рівноправними членами команди.  
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Тема 9. Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання.  

Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень. Функції контролю. Дидактичні принципи здійснення контролю. Об'єкти, види, методи, 

контролю. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами. Особливості 

безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами. Оцінювання за 

допомогою портфоліо. Проблема готовності до шкільного навчання дитини з особливими освітніми 

потребами. Формування контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра, з особливими освітніми 

потребами. 
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