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Лінк на освітній контент 

дисципліни  
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5440 

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента   

Загальний обсяг дисципліни:  
кредити ЄКТС / години  

5  кредитів / 150 год. 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять  
Денна форма: лекції (26 год.), практичні (24 год.), самостійна робота (100 

 год.). 
Заочна форма: лекції (10 год.), практичні (10 год.), самостійна робота 

(130 год.). 

Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни ґрунтується 

на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання. 

Відвідування занять. Обов’язкове.  
Що будемо вивчати?   Теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні 

засади інклюзивної освіти в Україні, формування системи знань, умінь, 

навичок з корекційної діяльності вчителя, що забезпечують реалізацію 

функцій, покладених на спеціального педагога у цілому, здійснення 

майбутніми фахівцями — дефектологами навчально-корекційного процесу на 

високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення. 

Чому це треба вивчати?   Узагальнення загальних понять інклюзії, усвідомлення категорій, визначень, 

принципів інклюзивної освіти, вивчення генезису науково-теоретичних 

підходів до проблеми включення осіб з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітній простір. 

Яких результатів можна 

досягнути?   
 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

 Обґрунтувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

 Оперувати педагогічними категоріями, здійснювати фізичний, 

інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості школяра, 

застосовувати доцільні форми і методи навчання і виховання, уміння 

розв’язувати педагогічні ситуації. 

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

У результаті вивчення дисципліни студенти мають сформувати, вдосконалити 

такі soft skils: 

- комунікативні навчички; 

- емоційний інтелект; 

- позитивне мислення; 

- вміння керувати емоціями; 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі; 

- володіти емпатією. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5440


Як можна використати набуті 

знання та уміння?  
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність глибоко розуміти теоретикометодологічні основи і категорії 

педагогіки, закономірності, принципи, зміст, форми і методи навчання та 

виховання учнів ЗСО.  

Зміст дисципліни  Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно‐термінологічні визначення та основні принципи. Інклюзія - стратегія 

міжнародного законодавства. Українське освітнє законодавство та нормативно-

правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної освіти. Спеціальна освіта в 

Україні та модернізація освітньої галузі характеристика спеціальної освіти в 

Україні (вертикальна й горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та 

загальноосвітні шкільні заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі 

багатопрофільні центри і т. ін.).  Передумови для забезпечення успішної 

інклюзії. Педагоги як провідники змін.  Корекційно-розвивальна робота як 

складова інклюзивного навчання. Особливості безбального оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.  

Інструментарій оцінювання. Оцінювання на основі кінцевих результатів. 

Тестування в умовах інклюзії. 

Обов’язкові завдання  Виконання практичних занять, модульний та підсумковий контролі, ІНДЗ.   

Міждисциплінарні зв’язки  Загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія. 

Інформаційне забезпечення (з 

репозитарію, фонду бібліотеки 
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інклюзивною формою навчання. Актуальні проблеми збереження здоров’я 
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Поточний контроль  Виконання практичних, лабораторних завдань і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ. 
Підсумковий контроль  Залік 
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