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Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітня програма: Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація) 

Рівень вищої освіти: другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Курс: 2 

Семестр:  3 

Факультет Соціальної та психологічної освіти 

Кафедра Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Викладач(-і) ПІБ: Карпич Ірина Олександрівна 

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
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iryna.karpych@udpu.edu.ua 

Лінк на освітній контент 

дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=3129&not

ifyeditingon=1 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (78год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують 

лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу занять 

факультету соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0

%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%

d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0

%bd%d0%b8%d0%b9-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти 

Виконання практичних занять можуть передбачати 

розв’язання завдань креативного характеру. 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення дисципліни є ознайомлення з 

теоретичними положеннями з основ інклюзивної освіти 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи 

знань, умінь та навичок з основ інклюзивної освіти 

Яких результатів можна 

досягнути?  

В процесі вивчення дисципліни «Основи інклюзивної оcвіти» 

студенти повинні: 

знати:  специфіку дисципліни;  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;  інноваційні моделі інклюзивного 

навчання; основні документи, які лежать в основі інклюзії. 

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець 
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повинен: 

вміти: володіти собою, позбавлятися емоційного 

напруження; бути впевненими у собі як в фахівцеві; 

позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми 

потребами; встановлювати контакт з дітьми; організовувати 

певний освітній простір; реалізовувати принцип 

диференційованого підходу; створювати атмосферу взаємної 

довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості; 

попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення 

педагогічних конфліктів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 8. Автономно приймати рішення в складних і 

непередбачуваних ситуаціях.  

ПРН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст 

проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, 

формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати 

втручання в складних і непередбачуваних обставинах 

відповідно до цінностей соціальної роботи.  

ПРН 12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав 

людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, 

розробляти рекомендації стосовно удосконалення 

нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими компетентностями:  

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ФК 12. Здатність до критичного оцінювання соціальних 

наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії 

та сталого розвитку суспільства.  

ФК 19. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими 

спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

ФК 20. Приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах,  адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

ФК 22. Дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми,  саморозвиток, 

критичне мислення. 

Зміст дисципліни Тема1. Інклюзивна освіта в контексті 

інноваційного розвитку України  

Тема 2. Інклюзивна освіта: основні положення 

Тема 3. Індекс інклюзії 

Тема 4. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої 

галузі 

Тема 5. Інклюзивна школа 

Тема 6. Передумови для забезпечення успішної інклюзивної 

освіти. Педагоги як провідники змін 

Тема 7. Організація діяльності інклюзивного навчального 

закладу 

Тема 8. Інклюзивне навчання: теоретичні та практичні 

аспекти 

Тема 9. Законодавство України у сфері загальної освіти на 



 

 

 

 

Розробник     ____________        Карпич І. О. 

відповідність до міжнародних документів 

Тема 10. Інноваційні моделі навчання в країнах Європи 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами 

завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Навчальна дисципліна «Основи інклюзивної освіти»» 

пов’язана з такими навчальними дисциплінами: «Основи 

соціально-психологічної реабілітації», «Правові основи 

соціально-психологічної реабілітації», «Актуальні проблеми 

теорії та практики соціальної роботи». 
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