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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітньої школи; засвоєння теоретико-методологічних та 

організаційно-методичних засад інклюзивного виховання; формування 

професійної компетентності фахівців закладів загальної середньої освіти для 

успішного впровадження інклюзивної моделі виховання учнів з особливими 

освітніми потребами. Опанування студентами основами педагогічних знань 

та успішним застосуванням їх на практиці.  

Завдання курсу:  

- ознайомлення студентів з особливостями інклюзивного виховання;  

- опанування провідними завданнями та способами інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами у виховний процес загальноосвітньої 

школи;  

- конкретизація форм і методів співпраці педагога з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами  

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою є знання з загальної психології, педагогічної 

психології, загальної педагогіки, спеціальної педагогіки, спеціальної 

психології. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 Програмовані результати 

навчання ОПП 

Знати / Вміти 

ПРЗ 1  Володіти знаннями про 

законодавчу базу щодо 

завдань, цілей, принципів, 

засад функціонування 

виховання підростаючого 

покоління в Україні. 

Називати міжнародні та 

законодавчі акти України в 

галузі охорони, захисту 

дитинства та забезпечення 

Знає інноваційні зміни в системі 

інклюзивної освіти відповідно до 

Закону України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про охорону 

дитинства», Концепції «Нова 

українська школа». 



їх повноцінного розвитку  

ПРЗ 2 Знати основи нормативно-

правових засад, що 

регламентують діяльність 

освітніх закладів та 

інституцій, у яких 

здійснюється 

цілеспрямований виховний 

процес; напрями діяльності 

вихователя, педагога-

організатора, методиста, 

завуча, директора, їх 

функціональні обов’язки; 

права і обов’язки суб’єктів 

освітнього процесу; 

принципи адміністрування 

та управління; умови й 

передумови 

функціонування освітнього 

закладу  

Знає основи нормативно-правових 

засад, що регламентують діяльність 

інклюзивних закладів освіти щодо 

здійснення цілеспрямованого 

виховного процесу; напрями 

діяльності (адміністративна, 

методична, контролююча, проектна, 

освітня, виховна, фінансово-

господарська тощо) вихователя, 

педагога-організатора, методиста, їх 

функціональні обов’язки; права і 

обов’язки суб’єктів освітнього 

процесу; принципи адміністрування 

та управління; умови й передумови 

функціонування інклюзивного 

закладу освіти 

ПРЗ 3 Володіти знаннями про 

методи й підходи до 

аналізу та контролю стану 

виховної діяльності в 

освітніх установах, уміти 

здійснювати координацію 

діяльності методичних 

об’єднань класних 

керівників, вихователів 

закладів освіти, закладів 

позашкільної освіти, 

додаткової освіти та інших 

організацій і установ, які 

беруть участь у виховній 

діяльності  

Знає основні завдання, форми, 

методи, засоби, методичне 

забезпечення виховного впливу на 

дітей з особливими потребами в 

умовах загальноосвітньої школи. 

 

ПРЗ 4 Знати сучасні концепції, 

завдання, зміст, методи, 

організаційні форми і 

засоби процесу виховання; 

особливості та 

інструментарій психолого-

педагогічного супроводу 

освітнього процесу  

Знає основні положення методик 

переконання, педагогічного та 

емоційного стимулювання дітей з 

особливими потребами, особливості 

їх впровадження; сутності та 

специфіки організації та проведення 

виховної позакласної роботи в 

загальноосвітній школі тощо  



ПРЗ 9 Знати про сучасні 

тенденції, закономірності 

розвитку технологій, 

методик процесу 

виховання; сучасні наукові, 

методологічні та 

педагогічні засади, на яких 

побудовані методики 

підготовки та здійснення 

виховної роботи 

Знає напрями педагогічної 

діагностики особистості, планування 

виховної роботи для дітей з 

особливими освітніми потребами в 

загальноосвітній школі 

ПРУ 8 Уміти визначити напрям 

своєї діяльності, її 

конкретні цілі й завдання 

на кожному етапі виховної 

роботи, передбачати 

кінцевий результат; 

володіти методами 

визначення ефективності 

заходів, спрямованих на 

підвищення якості 

виховної роботи; уміти 

проектувати власну 

педагогічну систему у 

професійній діяльності  

Вміє виявляти рівень вихованості 

учнів з особливими освітніми 

потребами, розробляти її  показники 

і критерії оцінки, застосовувати 

результати діагностики у процесі 

планування та проведення виховної 

роботи в умовах загальноосвітньої 

школи;  

Вміє розробляти плани, конспекти 

виховних заходів; правильно 

складати психолого-педагогічні 

характеристики на учня та групу 

учнів, визначати рівень розвитку 

вихованості учнів з особливими 

освітніми потребами в умовах 

загальноосвітньої школи 

Вміє складати різні види вимог, 

перспектив 

Вміє формувати моральну 

готовність до професійної 

діяльності; розробляти плани роботи 

гуртка, секції 

ПРУ 12 Аналізувати стан і фактори 

впливу на розвиток теорії і 

практики виховання; 

диференціювати зміст 

роботи відповідно до 

різних об’єкт-суб’єктів 

виховної роботи та 

конкретної ситуації  

Вміє аналізувати і доводити основні 

положення Концепції 

громадянського і національного 

виховання, основні завдання 

виховання учнів з особливими 

освітніми потребами в умовах 

загальноосвітньої школи; 

організовувати, проводити і 

аналізувати виховні заходи. 

ПРУ 14 Проектувати виховну 

роботу за певним 

напрямом; розробляти 

Вміє розробляти масові, групові, 

індивідуальні заходи; плани, 

конспекти виховних заходів; етичних 



плани виховної роботи  бесід, дискусій, оцінки відповідних 

виховних заходів для дітей з 

особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітньої школи 

ПРУ 15 Визначати пріоритетні 

проблеми у виховній 

практиці; застосовувати 

інновації у практичній 

роботі; здійснювати 

виховну роботу з 

урахуванням змін у 

нормативно-правових 

документах 

Вміє втілювати основні методи 

морального переконання, проводити 

і складати етичну бесіду і різні види 

дискусії; розрізняти види вимог, 

перспектив, визначати типові 

помилки при застосуванні заохочень 

і покарань; аналізувати основні 

методи педагогічного стимулювання 

виховної роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітньої школи 

ПРУ 16 Використовувати 

теоретичні знання у 

вирішенні професійних 

завдань; орієнтуватись у 

системі інформації про 

різні групи населення, які 

потребують підтримки та  

допомоги; аналізувати 

ситуацію вихованця, 

визначати його потреби  та 

рекомендувати можливі 

способи перевиховання; 

розробляти програми 

перевиховання 

Вміє давати критичний аналіз 

виховного значення самопідготовки; 

складати план самопідготовки різних 

вікових груп; порівнювати динаміку 

працездатності учнів під час уроків і 

під час самопідготовки; 

диференційовано та індивідуально 

працювати з дитиною з особливими 

освітніми потребами; практично 

використовувати методи 

педагогічного стимулювання в 

загальноосвітній школі 

ПРК 1 Самостійно аналізувати 

наукову літературу з 

педагогічних проблем; 

проводити вивчення 

особистості, 

виокремлювати та 

аналізувати вчинки та 

якості особистості; вдало 

вирішувати різноманітні 

конфліктні ситуації як у 

професійній діяльності, так 

і в особистому житті; 

аналізувати та об’єктивно 

оцінювати власну 

поведінку й особливості 

Вміє реалізувати принципи взаємодії 

в команді (комунікації, довіри, 

відповідальності, емпатії тощо), у 

педагогічному та учнівському 

колективі та з представниками інших 

професійних груп. 

Вміє вдало вирішувати різноманітні 

конфліктні ситуації як у професійній 

діяльності, так і в особистому житті; 

аналізувати та об’єктивно оцінювати 

власну поведінку й особливості 

спілкування 



спілкування 

ПРА 1. Готовність до 

систематичного 

підвищення своєї 

професійно-педагогічної 

майстерності; володіння 

знаннями про способи 

професійного 

самовдосконалення; 

усвідомлення рівня власної 

діяльності, своїх 

здібностей, вміння бачити 

причини недоліків у своїй 

роботі; володіння 

навичками 

самовдосконалення, вміння 

використовувати механізм 

самооцінки власних 

досягнень у дослідницькій 

діяльності 

Вміє систематично підвищувати 

власну професійно-педагогічну 

майстерність; володіє знаннями про 

способи професійного 

самовдосконалення; усвідомлює 

рівень власної діяльності, своїх 

здібностей, вміння бачити причини 

недоліків у своїй роботі; володіє 

навичками самовдосконалення, 

вміннями використовувати механізм 

самооцінки власних досягнень у 

дослідницькій діяльності 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 - 100 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності в навчальній діяльності; використовує 

широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення 

своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та 

завдання; схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, 

самостійно здобувати і використовувати інформацію; 

займається науково-дослідною роботою; логічно та 

творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; 

розвиває свої здібності й схильності; використовує 

різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в 

нестандартних умовах.  

82 - 89 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, робить аналітичні 

висновки, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, 

категорії; формулює правила; може самостійно 

опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; 

має сформовані типові навички. 



74 - 81 

Знання студента досить повні, він вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє 

аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, 

обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє 

самостійно працювати, може підготувати реферат і 

обґрунтувати його положення. 

64 - 73 

Студент розуміє основні положення навчального 

матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, 

робить певні висновки; відповідь може бути правильною, 

проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює 

більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під 

час виконання вправ і завдань за алгоритмом, 

послуговуватися додатковими джерелами. 

60 - 63 

Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  

визначення понять, категорій (однак з окремими 

помилками); вміє працювати з підручником, самостійно 

опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує 

прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі 

висновки є нелогічними та непослідовними. 

35-59 

Студент намагається аналізувати на основі елементарних 

знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить 

спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного 

характеру; за допомогою викладача виконує прості 

вправи за готовим алгоритмом.  

1 - 34 

Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-

пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи 

дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за 

допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; може 

самостійно знайти  в підручнику відповідь. 

 

Розподіл балів (залік) 

 

Поточний контроль  

Разом 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7  Т 8 

100 

Поточний контроль 64 
8 8 8 8 8 8 8 

Контроль самостійної роботи 36 
5 5 5 5 4 4 4 4 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

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 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами діагностики навчальних досягнень є усне фронтальне та 

комбіноване опитування; контрольні роботи, написання рефератів, 

конспектування літератури, виконання практичних завдань тощо; усні, 

письмові тести.  

 

6. Програма навчальної дисципліни 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ І. Загальні засади інклюзивної педагогіки 

Тема 1. Розвиток та становлення інклюзивної педагогіки як науки, її 

об'єкт і предмет.    

Інклюзія. Мета інклюзії. Методологічні основи інклюзивної педагогіки. 

Об’єкт, предмет дослідження інклюзивної педагогіки. Завдання інклюзивної 

педагогіки. 

Тема 2. Основні категорії інклюзивної педагогіки. 



Основні категорії інклюзивної педагогіки: дитина з обмеженими 

можливостями життєдіяльності (ОМЖ); дитина з обмеженими освітніми 

потребами (ООП); соціально-педагогічна діяльність; інклюзивна освіта; 

інклюзивне навчання; інклюзивна школа; інклюзивне виховання; розвиток; 

формування; соціалізація; корекція; компенсація; реабілітація. 

Тема 3. Інклюзивна педагогіка в системі педагогічних наук. 

Система педагогічних наук. Зв’язок інклюзивної педагогіки з іншими 

науками. 

Тема 4. Міжпредметні зв'язки інклюзивної педагогіки. 

Міждисциплінарність. Міждисциплінарні зв’язки. 

 

РОЗДІЛ ІІ. Теорія інклюзивного виховання 

Тема 1. Сутність інклюзивного виховання на сучасному етапі. 

Основні категорії інклюзивного виховання. Принципи здійснення 

інклюзивного виховання. Провідні напрями інклюзивного виховання. 

Тема 2. Основні методи і форми інклюзивного виховання. 

Сутність основних методів та форм інклюзивного виховання. 

Ефективні умови здійснення інклюзивного виховання. 

Тема 3. Планування виховної роботи в умовах інклюзивної освіти. 

Планування виховної роботи. Види планів. Завдання планування 

виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти. Характеристика перспективного плану. Характеристика 

календарного плану. Характеристика поточного планування.    

Тема 4. Організація виховної роботи щодо формування толерантності 

учнів в умовах інклюзивної освіти. 

Проблема організації виховної роботи школярів в умовах інклюзивної 

освіти; поняття формування толерантності у підростаючого покоління. 

Форми виховної роботи: масові, групові (гурткові), індивідуальні, позакласні, 

позашкільні; методи виховання. 



7.2. Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

 
 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
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РОЗДІЛ І. Загальні засади інклюзивної педагогіки 

Тема 1. Розвиток та становлення 

інклюзивної педагогіки як науки, її об'єкт і 

предмет.    

10 1 2  7 

Тема 2. Основні категорії інклюзивної 

педагогіки. 

10 1 2  7 

Тема 3. Інклюзивна педагогіка в системі 

педагогічних наук. 

10 1 2  7 

Тема 4. Міжпредметні зв'язки інклюзивної 

педагогіки. 

10 1 2  7 

РОЗДІЛ ІІ. Теорія інклюзивного виховання 

Тема 1. Сутність інклюзивного виховання на 

сучасному етапі. 

12 2 2  8 

Тема 2. Основні методи і форми 

інклюзивного виховання. 

12 2 2  8 

Тема 3. Планування виховної роботи в 

умовах інклюзивної освіти. 

12 2 2  8 

Тема 4. Організація виховної роботи щодо 

формування толерантності учнів в умовах 

інклюзивної освіти. 

12 2 2  8 

ІНДЗ 2   2  

Залік        

Усього годин 90 12 16 2 60 

 

Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Тема 1. Розвиток та становлення інклюзивної 

педагогіки як науки, її об'єкт і предмет.    
2 - 

2 Тема 2. Основні категорії інклюзивної 

педагогіки. 
2  

3 Тема 3. Інклюзивна педагогіка в системі 

педагогічних наук. 
2 - 

4 Тема 4. Міжпредметні зв'язки інклюзивної 

педагогіки. 
2 - 

5 Тема 5. Сутність інклюзивного виховання на 

сучасному етапі. 
2  

6 Тема 6. Основні методи і форми інклюзивного 2  



виховання. 

  7 Тема 7. Планування виховної роботи в умовах 

інклюзивної освіти. 
2 - 

8 Тема 8. Організація виховної роботи щодо 

формування толерантності учнів в умовах 

інклюзивної освіти. 

2 - 

9 
ІНДЗ 

  

10 
Залік   

 - 

12 
Усього годин 

16  
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