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ПЕРЕДМОВА 

Головною метою соціального розвитку сучасного суспільства є повага до 

людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що 

забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому 

числі й осіб з обмеженими психофізичними можливостями. В основу інтеграції 

закладено принцип доступності та дотримання прав людини щодо рівного 

доступу до здобуття якісної освіти.  

Офіційна позиція європейської спільноти щодо усунення упередженості 

та дискримінації стосовно осіб з порушеннями психофізичного розвитку була 

висловлена ЮНЕСКО, Комісією з прав людини: «Освіта має надаватися в 

межах можливого, у загальноосвітніх школах, без будь-якого вияву 

дискримінації стосовно дітей та дорослих інвалідів. Таким чином, у більшості 

випадків інвалідність сама по собі не є перешкодою, дискримінація – ось що 

перешкоджає дитині отримати освіту у загальній системі. В окремих випадках, 

відповідно до законодавчих норм, діти-інваліди зобов'язані відвідувати 

спеціальні школи, що є офіційною сегрегацією».  

Інноваційні  перетворення, що відбуваються в Україні, процес входження 

у світовий освітній простір призвели до зміни ставлення суспільства до 

проблем інклюзивної освіти, яка нині стала пріоритетом в освіті. Інклюзія в 

освіті визначається як процес включення дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітні навчальні заклади (дошкільні та шкільні), і 

забезпечення права на одержання освіти, якість якої не відрізняється від освіти 

здорових дітей. 

В основу інклюзивної освіти покладена концепція, яка виключає будь-яку 

дискримінацію учнів з особливостями розвитку і створює хороші умови для 

отримання якісної освіти, виховання та розвитку таких дітей. Педагоги та вчені, 

які впроваджують основи інклюзивної освіти у сучасну школу визнають, що 

кожна особлива дитина може повноцінно навчатися разом з дітьми, а певні 
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особливості психофізичного розвитку мають бути джерелом навчально-

виховної роботи для усіх учасників навчально-виховного процесу. 

Проблеми освіти дітей із особливостями психофізичного розвитку 

розглядають багато вчених, як у соціальній, так і спеціальній педагогіці 

(Л. Гречко, В. Засенко, А. Колупаєва, М. Матвєєва, С. Миронова, Н. Савінова, 

В. Синьов, О. Чопік, Л. Фомічова,  А. Шевцов та ін.) 

Положення про організацію інклюзії в освітній галузі відображено в низці 

документів, як міжнародних (Всесвітня декларація «Освіта для всіх», 

Саламанкська Декларація, Програма дій щодо освіти осіб з особливими 

освітніми потребами, Дакарська Декларація), так і українських (Концепція 

розвитку інклюзивної освіти, «Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», «Положення про спеціальні класи для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх 

навчальних закладах», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року та інші).  

Інклюзивна освіта в Україні базується на принципах, затверджених у 

Конвенції ООН «Про права інвалідів»: недискримінація осіб з інвалідністю; 

повне й ефективне залучення їх в суспільство; повага до особливостей та 

здібностей інвалідів; прийняття їх як компонента людського різноманіття та 

частини людства; рівність можливостей; повага до права зберігати свою 

індивідуальність  

Політика України в галузі освіти останнім часом спрямована на проблеми 

інтеграції людей з вадами психофізичного розвитку у систему суспільних 

стосунків. Так, у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 роки» передбачено ряд завдань, спрямованих на оптимізацію освіти дітей 

з особливими потребами. Зокрема, заплановано розширення практики 

інклюзивного та інтегрованого навчання у навчальних закладах різних рівнів 

дітей з особливостями психофізичного розвитку; пріоритетне фінансування та 

навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення тих навчальних 

закладів, які надають освітні послуги таким людям. 
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Інклюзивне навчання здійснюється шляхом включення дітей з 

особливостями психофізичного розвитку до звичайних класів за 

різноманітними формами та моделями навчання. Проте, незважаючи на 

численні дослідження особливостей впровадження інклюзії, невирішеними 

залишаються багато проблем, зокрема: упереджене ставлення до дітей з 

особливостями психофізичного розвитку з боку соціуму (учні, учителі, батьки, 

громада); недосконалість навчально-методичного забезпечення та супроводу 

дітей та їх батьків, низький рівень професійної підготовки спеціалістів, які 

готові працювати в інклюзивному навчальному закладі. 

Найважливішою умовою розвитку інклюзії у сфері освіти, на думку  

зарубіжних (M. Ainscow, T. Booth, B. Cagran, A. De Boer, J.-R. Kim, A. Minnaert, 

SJ Pijl, M. Schmidt , K. Scorgie і ін.) та українських дослідників, є підготовка 

компетентних педагогів, здатних і готових ефективно працювати з дітьми, що 

мають особливості психофізичного розвитку. 

Науковці пропонують особистісний підхід до навчання та виховання 

дитини з особливостями психофізичного розвитку, який об'єднує у собі кілька 

напрямів. Один з них –  напрямок гуманістичної психології (G. Allport, 

G. Murray, G. Murphy, C. Rogers, A. Maslow та інші). Другий –  напрямок 

соціальної теорії аутопоеза (U. Maturana, F. Varela). Суть другого напрямку 

полягає у необхідності забезпечення кожної дитини індивідуальним освітнім 

маршрутом. Він орієнтований на активну комунікативну взаємодію дитини  з її 

соціальним оточенням та надає можливість комунікативної перевірки 

адекватності отриманих знань, навичок. З позиції цих концепцій інклюзивна 

освіта для кожної дитини реалізується через спеціально побудований 

індивідуальний освітній план. 

Відповідно до концепції розвитку інклюзивної освіти,  інклюзивне 

навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 
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навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.  

У дослідженнях педагогів Європи та США концепція інклюзивної освіти 

представлена філософськими ідеями екзистенціалізму, прагматизму, 

постмодернізму, феноменології, які реалізуються через інтерактивний підхід. 

Саме цей підхід, з точки зору Н. М. Назарової, є теоретико-методологічною 

основою інклюзивної освіти в зарубіжній педагогіці. 

Аналізуючи різні підходи до інклюзивної освіти, ми визначили, що 

незалежно від того, як трактується інклюзивна освіта, всі дослідники роблять 

висновок про те, що навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку 

в загальноосвітніх навчальних закладах (ДНЗ та школах) має обов'язково 

супроводжуватися висококваліфікованою командою фахівців (психологами, 

дефектологами, медичними працівниками, соціальними працівниками та ін.). 

Проте, для успішної реалізації інклюзивного навчання необхідно 

дотримуватися певних умов: постійна державна підтримка, створення 

нормативно-правової бази інклюзивної освіти, формування толерантного 

ставлення батьків та звичайних дітей до дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, впровадження технологій підготовки педагогів до роботи в умовах 

інклюзивної освіти. 

У дослідженнях A. Broderick, H. Mehta-Parekh і D. Kim Reid 

відзначається, що освіту дітей з особливостями психофізичного розвитку треба 

ретельно планувати. Правильна організація інклюзивної освіти, на думку 

дослідників, полягає в розумінні вчителями цінності кожного учня. Автори 

приходять до висновку, що не тільки адекватне фізичне і соціально-емоційне 

середовище сприяють ефективному плануванню інклюзії в освітньому процесі. 

Важливою складовою є диференціація інструкцій для учнів з нормальним і 

порушеним розвитком. 

Інклюзивна освіта в Україні розвивається не так давно, як у країнах 

Європи, але досить швидкими темпами. Для України інклюзивна освіта 

є педагогічною інновацією і в той же час вимогою часу та міжнародним 

зобов`язанням держави. Інклюзія як освітня концепція постійно активно 
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розвивається, і є важливою для формування політики й стратегій, спрямованих 

на усунення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення. 

Інклюзивні заклади освіти багато в чому змінюють роль учителя, який 

залучається  до різноманітних взаємодій з учнями, більше дізнаючись про 

кожного з них, а також активно вступає в контакти із суспільством поза 

школою. Перспективи розвитку інклюзивної освіти передбачають нові вимоги 

до роботи адміністрації та колективу школи, до рівня управління навчальним 

закладом, організації всієї системи його внутрішніх і зовнішніх відносин. На 

адміністрацію інклюзивної школи покладається обов'язок забезпечити 

відповідність освітнього середовища і технологій потребам соціального 

розвитку кожної дитини. А це значить –  створити суспільство, яке б спонукало 

дітей до набуття досвіду, було б стимулом взаєморозуміння і соціальної 

взаємодії та одночасно захисним простором. Саме у такому оточенні дитина з 

особливими потребами може без перешкод розкритися, відчути внутрішній 

зв'язок зі світом, ідентичність і когерентність йому, а також свою значимість 

для нього. 
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Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності 

Компетенція Шифр  

Професійні компетенції КЗП 

базові уявлення про категорії осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку, які є суб’єктами корекційної освіти; розуміння значення 

комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг; 

КЗП–1 

володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації порушень психофізичного розвитку; 

КЗП–2 

сучасні уявлення про принципи організації, навчально-

методичного забезпечення, та механізми практичної роботи з 

особами, які мають порушення психофізичного розвитку; 

КЗП–3 

здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи 

аналізу та оцінки стану психофізичного розвитку осіб, які 

потребують корекційних освітніх послуг; 

КЗП–4 

сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері 

корекційної освіти, завдання, напрями, зміст, методи, засоби, 

форми корекційної допомоги особам з порушеннями 

психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних 

проблем корекційної освіти; 

КЗП–5 

здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, 

інформаційні, технології у роботі з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, 

організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту; 

КЗП–6 

базові уявлення про основні закономірності, історичні та сучасні 

досягнення практичної роботи з особами, які мають порушення 

психофізичного розвитку; розуміння ролі особистості 

корекційного педагога у роботі з особами, які мають порушення 

психофізичного розвитку; 

КЗП–7 
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уявлення про основи корекційної освіти; КЗП–8 

уявлення про зміст корекційної роботи з різними групами осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку та диференційованими 

методами корекційно-компенсаторної, реабілітаційної, 

розвивальної, попереджувальної роботи з ними; 

КЗП–9 

базові уявлення про основи правової, фінансової, медичної, 

реабілітаційної, соціально-побутової, психолого-педагогічної 

підтримки осіб з порушеннями психофізичного розвитку, 

принципи комплексного підходу до вирішення їхніх проблем; 

КЗП–10 

уявлення про основи охорони здоров’я та формування здорового 

способу життя людини; 

КЗП–11 

уявлення про досвід корекційної освіти в Україні та інших 

державах світу; 

КЗП–12 

знання принципів деонтології, здатність застосовувати їх на 

практиці, усвідомлення педагогічних, психологічних та 

соціальних наслідків в сфері професійної діяльності;  

КЗП–13 

володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу 

оцінки стану та якості корекційної освіти; 

КЗП–14 

здатність планувати й реалізовувати корекційні освітні заходи; КЗП–15 

знання правових основ роботи і законодавства України в галузі 

корекційної освіти; 

КЗП–16 

здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони 

праці; 

КЗП–17 

здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 

основ ділового спілкування, навички роботи в команді 

КЗП–18 

уміння вести ділову дискусію КЗП–19 

Спеціалізовано-професійні КСП 

здатність використовувати професійно-профільовані знання під 

час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого 

КПС–1 
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самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту. 

здатність використовувати професійно-профільовані знання для 

виявлення осіб з порушеннями психофізичного розвитку та 

відбору їх у заклади корекційної освіти; 

КПС–2 

здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

діагностичному обстеженні осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; 

КПС–3 

здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних 

механізмів порушень психофізичного розвитку; 

КПС–4 

здатність використовувати професійно-профільовані знання при 

визначенні рівня психофізичного розвитку осіб, що потребують 

корекційної освіти;  прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-

педагогічних, спеціальних психологічних,  медичних та 

соціальних послугах; 

КПС–5 

здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема 

батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення 

питань корекційної освіти осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; 

КПС–6 

здатність використовувати професійно-профільовані знання при 

здійсненні інформаційної роботи серед населення, стосовно 

питань корекційної освіти; 

КПС–7 

здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

визначенні відповідності корекційної освіти стандартам 

корекційної освіти особам з порушеннями психофізичного 

розвитку; 

КПС–8 

здатність організовувати та здійснювати навчальну, корекційну, КПС–9 
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розвивальну та виховну роботу з особами, які мають порушення 

психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, 

вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх 

стандартів, програм навчання та виховання; 

здатність застосовувати професійно-профільовані знання з 

освітнього менеджменту в управлінській діяльності 

КПС–10 

професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних 

основ інформатики й практичного використання комп'ютерних 

технологій 

КПС–11 

здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для 

рішення експериментальних і практичних завдань у галузі 

професійної діяльності 

КПС–12 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу:  

засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-

методичних засад інклюзивної освіти. 

Завдання курсу: 

сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; o 

виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з 

особливими потребами; o забезпечити досконале володіння стратегіями 

взаємодії з батьками дітей з особливими потребами; o сформувати навички 

диференційованого викладання та оцінювання; o виробити усвідомлення 

необхідності зростання педагогічної майстерності. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

Компетенції, які формуються:  

І. Загальнопредметні:  

– здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, домагатися морального удосконалення своєї 

особистості; 

– готовність до самостійного навчання новим методам дослідження,  

змін наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, 

змін соціокультурних та соціальних умов діяльності; 

– здатність вільно використовувати українську та іноземну мови, як засоби 

ділового спілкування; 

– здатність самостійно здобувати нові знання та вміння, у тому числі в нових 

галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, розширювати 

і поглиблювати свій науковий світогляд за допомогою інформаційних 

технологій, використовуючи в практичній діяльності. 

ІІ. Фахові:  

– здатність демонструвати знання фундаментальних і прикладних дисциплін 

магістерської програми, усвідомлювати основні проблеми своєї предметної 
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області, при вирішенні яких виникає необхідність у складних завданнях вибору, 

що вимагають використання кількісних і якісних методів аналізу даних; 

– готовність до здійснення професійної та особистісної самоосвіти, 

проектування подальшого освітнього маршруту та професійної кар’єри, участі в 

експериментальній роботі; 

– здатність викладати в закладах середньої та вищої професійної освіти; 

– готовністю до використання актуальних науково обґрунтованих педагогічних 

технологій; 

– готовністю до моніторингу і прогнозування навчальних досягнень з 

використанням сучасних засобів оцінювання результатів навчання; 

– здатністю керувати науково-дослідною роботою студентів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-

термінологічні визначення та основні принципи.  

Проблема інвалідності та її основні аспекти. Інклюзивне суспільство (ізоляція, 

інклюзія, інтеграція, освіта). Переваги і недоліки інклюзивної освіти.  

Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  Історія спеціальної освіти та інклюзії.  

Основні принципи інклюзивної освіти. Існуючі стереотипи щодо осіб з 

інвалідністю 

Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та горизонтальна 

структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-

реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.). Класифікація 

порушень психофізичного розвитку у дітей. Особливості впровадження 

інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти. 

Розгляд і обговорення окремих найпоширеніших контроверсійних питань у 

навчанні дітей з особливими потребами. Формування адекватного сприйняття 

людських відмінностей у здорових учнів. 
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Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 

Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної освіти.  

Специфіка створення інклюзивного середовища в загальноосвітньому 

навчальному закладі Базові моделі інклюзивної освіти. Види адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами 

Тема 2. Загальні питання навчання і виховання дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я в інклюзивному освітньому середовищі. 

Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. Державний стандарт для дітей з особливими освітніми 

потребами.  Загальноосвітні, спеціальні та корекційно-розвивальні програми, їх 

адаптація та модифікація.  Реалізація курикулуму в навчальному процесі. 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної освіти 

Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями 

розвитку. Роль вчителя-дефектолога (корекційного педагога) в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Оцінювання. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами початкової 

школи. 

Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - 

основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

.Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітнє середовище. Батьки – як члени навчальних команд. Роль 

батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини.  Завдання батьків як членів 

навчальної команди.  Налагодження стосунків з педагогами та персоналом 

школи. Обмін конструктивною інформацією. Допомога громадських 

організацій та соціальних служб. Батьки – активні учасники шкільної громади.  

Волонтерство та адвокатство батьків. 

 

 



17 

 

14. Рекомендована література 

1. Антология педагогической мысли христианского средневековья: В 2-х т. – 

М., 1994  

2. Бут Т.И. Политика включения и исключения в Англии: в чьих руках 

сосредоточен контроль / Социальная эксклюзия в образовании. – М., 2003. – С. 

17-25. 

 3. Выготский Л.С. Принципы воспитания физически дефективных детей // 

Основы дефектологии. – С-П, М.: Изд-во «Лань» 2003. – С.-96. С. 127 дис.  

4. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XIX и XX 

вв. // Педагогика. – 2002.  

5. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI 

века. – М.: УРАО, 1998.  

6. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами / 

Кроки до демократичної освіти:– 2002. – №1. – С. 34.  

7. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные 

перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон. 

2000.  

8. Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у 

сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні 

аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. – 

К., 2006. – С. 105-109.  

9. Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного 

спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.  

10.Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими 

потребами в Україні»,2011 / www.education-inclusive.com www.ussf.kiev.ua © 

Колупаєва А.А., 2011  

11. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. – К.: 

САММІТ-книга, 2008.  



18 

 

12.Колупаєва А.А. Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та організація їх 

навчання,- К, 2011. 11.Лефрансуа Ги. Психология для учителя – С.-П.- М.: 

Прайм, 2003.  

12.Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від 

роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. ExceptionalityEducationCanada, 

12 (2), 7-52.  

13.Максименко С.Д. Генетическая психология: Методологическая рефлексия 

проблем развития в психологии. — М.: Рефл-бук, 2000. - 319 с. 

 14.Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2000. — 256с 

15.Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в развитии. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003.  

16.Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с 

особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 

1994г. – К., 2000.  

17.Щербина А.М. Мешает ли слепота учиться в обычной школе // В ногу со 

зрячими. – 1931. – №2-3.  

18.Loreman, T., Deppeler, J.M. & Harvey, D.H.P. (2005). Inclusive education: A 

practical guide to supporting diversity in the classroom. (Лорман Т., Деппелер 

Дж.М., Харві Д. Х. Р. (2005) Інклюзивна освіта. Підтримка відмінності на уроці: 

практичний посібник) Sydney: Allen & Unwin. Chapters 1 & 2. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

 Засоби діагности успішності навчання: МКР, тести, індивідуальні завдання.   
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра спеціальної освіти 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 

ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

І (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія 

Факультет педагогіки та психології 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

 

 

 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

Спеціальність 

016 Спеціальна освіта.  

 

Рік підготовки: ІІ 

  

Семестр 4 

Загальна кількість 

годин 90 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6  

Ступінь 

бакалавра 

  

Практичні, семінарські 

14 4 

Лабораторні 

16 6 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. 

– аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (% / %). 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу:  

засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-

методичних засад інклюзивної освіти. 

Завдання курсу: 

сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; o 

виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з 

особливими потребами; o забезпечити досконале володіння стратегіями 

взаємодії з батьками дітей з особливими потребами; o сформувати навички 

диференційованого викладання та оцінювання; o виробити усвідомлення 

необхідності зростання педагогічної майстерності. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

Компетенції, які формуються:  

І. Загальнопредметні:  

– здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, домагатися морального удосконалення своєї 

особистості; 

– готовність до самостійного навчання новим методам дослідження,  

змін наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, 

змін соціокультурних та соціальних умов діяльності; 

– здатність вільно використовувати українську та іноземну мови, як засоби 

ділового спілкування; 

– здатність самостійно здобувати нові знання та вміння, у тому числі в нових 

галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, розширювати 

і поглиблювати свій науковий світогляд за допомогою інформаційних 

технологій, використовуючи в практичній діяльності. 

ІІ. Фахові:  

– здатність демонструвати знання фундаментальних і прикладних дисциплін 

магістерської програми, усвідомлювати основні проблеми своєї предметної 
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області, при вирішенні яких виникає необхідність у складних завданнях вибору, 

що вимагають використання кількісних і якісних методів аналізу даних; 

– готовність до здійснення професійної та особистісної самоосвіти, 

проектування подальшого освітнього маршруту та професійної кар’єри, участі в 

експериментальній роботі; 

– здатність викладати в закладах середньої та вищої професійної освіти; 

– готовністю до використання актуальних науково обґрунтованих педагогічних 

технологій; 

– готовністю до моніторингу і прогнозування навчальних досягнень з 

використанням сучасних засобів оцінювання результатів навчання; 

– здатністю керувати науково-дослідною роботою студентів. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-

термінологічні визначення та основні принципи.  

Проблема інвалідності та її основні аспекти. Інклюзивне суспільство (ізоляція, 

інклюзія, інтеграція, освіта). Переваги і недоліки інклюзивної освіти.  

Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  Історія спеціальної освіти та інклюзії.  

Основні принципи інклюзивної освіти. Існуючі стереотипи щодо осіб з 

інвалідністю 

Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та горизонтальна 

структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-

реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.). Класифікація 

порушень психофізичного розвитку у дітей. Особливості впровадження 

інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти. 

Розгляд і обговорення окремих найпоширеніших контроверсійних питань у 

навчанні дітей з особливими потребами. Формування адекватного сприйняття 

людських відмінностей у здорових учнів. 

Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 
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Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної освіти.  

Специфіка створення інклюзивного середовища в загальноосвітньому 

навчальному закладі Базові моделі інклюзивної освіти. Види адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами 

Тема 2. Загальні питання навчання і виховання дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я в інклюзивному освітньому середовищі. 

Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. Державний стандарт для дітей з особливими освітніми 

потребами.  Загальноосвітні, спеціальні та корекційно-розвивальні програми, їх 

адаптація та модифікація.  Реалізація курикулуму в навчальному процесі. 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної освіти 

Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями 

розвитку. Роль вчителя-дефектолога (корекційного педагога) в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Оцінювання. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами початкової 

школи. 

Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - 

основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

.Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітнє середовище. Батьки – як члени навчальних команд. Роль 

батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини.  Завдання батьків як членів 

навчальної команди.  Налагодження стосунків з педагогами та персоналом 

школи. Обмін конструктивною інформацією. Допомога громадських 

організацій та соціальних служб. Батьки – активні учасники шкільної громади.  

Волонтерство та адвокатство батьків. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Тема 1. Інклюзивна 

освіта як модель 

соціального устрою: 

генезис, понятійно-

термінологічні 

визначення та 

основні принципи.  

16  2 2  12 16  2   14 

Тема 2. Спеціальна 

освіта в Україні та 

модернізація 

освітньої галузі.  

14  2 2  10 14   2  12 

Разом 30  4 4  22 30  2 2  26 

Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 

Тема 1. 

Психолого-

педагогічна 

характеристика 

суб'єктів 

інклюзивної 

освіти 

14  2 2  10 14  2   12 
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Тема.2. Загальні 

питання навчання 

і виховання дітей з 

обмеженими 

можливостями 

здоров'я в 

інклюзивному 

освітньому 

середовищі. 

16  2 2  12 16   2  14 

Разом 30  4 4  22 30  2 2  26 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної освіти 

Тема 1. 

Передумови для 

забезпечення 

успішної інклюзії. 

Педагоги як 

провідники змін. 

14  4 4  6 14     14 

Тема 2. Роль 

батьків у 

впровадженні 

інклюзивної 

освіти. 

Співробітництво - 

основа роботи з 

батьками дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами. 

16  2 4  10 16   2  14 
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Разом 30  6 8  16 30   2  28 

Усього годин 90  14 16  60 90  4 6  80 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

 Кредит 1. Основи інклюзивного навчання   

1 Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: 

генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні 

принципи.  

2 2 

2 Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація 

освітньої галузі. 

2  

 Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного 

навчання 

  

3 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів 

інклюзивної освіти 

2 2 

4 Тема 2. Курикулум навчального та корекційно-

розвивального процесів. 

2  

 Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів 

інклюзивної освіти 

  

5 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. 

Педагоги як провідники змін. 

4  

6 Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами. 

2  

 Разом 14 4 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

 Кредит 1. Основи інклюзивного навчання   

1 Тема 1. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства 

2  

2 Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація 

освітньої галузі. 

2 2 

 Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного 

навчання 

  

3 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів 

інклюзивної освіти 

2  

4 Тема 2. Корекційно-розвивальна робота як складова 

інклюзивного навчання. 

2 2 

 Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів 

інклюзивної освіти 

  

5 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. 

Педагоги як провідники змін. 

4  

6 Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами. 

4 2 

 Разом 16 6 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

 Кредит 1. Основи інклюзивного навчання   

1 Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: 

генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні 

принципи.  

12 14 

2 Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація 

освітньої галузі. 

10 12 

 Разом 22 26 

 Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного 

навчання 

  

3 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів 

інклюзивної освіти 

10 12 

4 Тема 2. Загальні питання навчання і виховання дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

12 14 

 Разом 22 26 

 Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів 

інклюзивної освіти 

  

5 Тема 1. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. 

Педагоги як провідники змін. 

6 14 

6 Тема 2. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами. 

10 14 

 Разом 16 28 
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 Разом 60 80 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

Реферат на тему 

1 Історичне підґрунтя інклюзивної освіти 

2 Аналіз документа «Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах про інклюзивне навчання». 

3 Стихійне інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку 

як ознака системи демократичних процесів в освіті. 

4 Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

5 Роль батьків у здобутті освіти дитини з особливими потребами. 

6 Принципи побудови корекційного процесу та необхідність їх 

дотримання в навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзії. 

7 Особливості організації й управління інклюзивним навчальним 

закладом. 

8 Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану. 

9 Психолого-педагогічні особливості критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з тяжкими вадами мовлення 

10 Технологія портфоліо. Аналіз зарубіжного досвіду 

11 Експериментальні моделі інклюзивної освіти. 

12 Сутність, функції і структура інклюзивного процесу навчання. 

13 Корекційно-розвиваючі технології в системі навчання осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я в умовах інклюзивного навчання 

 

9. Методи навчання 

1) Наочні (спотерження, ілюстрація, демонстрація,ТЗН); 
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2) Словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, дискусія, 

лекція) 

3)  Практичні (вправи, практичні роботи, лабораторні роботи, робота з книгою); 

4)  Метод драматизації                                                 

11. Методи контролю 

Попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

50 120 300 

26 26 26 26 26 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 
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Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

ТЕСТИ 

Що являється показником ступеня розвитку суспільства по відношенню осіб з 

особливими потребами { 

 рівень розвитку економіки  

 рівень освіченості людей  

 рівень підтримки, гуманізм, терпимість у ставленні до особливих людей  

 

У чому полягає ідеологія інклюзивної освіти:  

надання рівних прав участі у громадському житті всім людям 

надання матеріальної допомоги людям з особливими потребами  

залучення осіб з особливими освітніми потребами до різного роду заходів o 

виключення дискримінації, спеціальні умови для людей з особливими 

потребами 

 

Назвіть форми (моделі) інтеграції: 

інфернальна, відкрита  

урочна, позаурочна  

повна, комбінована, часткова  

 

Упродовж інклюзивного навчання з дітьми з особливими потребами працюють: 

лише педагог та вихователь  

педагоги, педагог-консультант, соціальний працівник, медперсонал 

педагоги, педагог-консультант, медперсонал школи, психолог ЗОШ, соціальний 

працівник  

 

Інклюзивне навчання – це  

гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку  
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допоміжний вид навчання дітей з особливими освітніми потребами поза 

школою  

навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціалізованих закладах  

 

Інвалід – це 

особа, яка не може самостійно забезпечити повністю чи частково потреби 

нормального особистого життя через порушення вроджене (набуте) фізичних 

чи розумових здібностей  

патологія, виявлена на ранньому етапі розвитку дитини  

певна кількість захворювань у похилому віці, які своєю сукупністю дають 

підстави стверджувати про інвалідність особи 

 

У чому полягають переваги інклюзивного навчання для здорових дітей  

ровесники відіграють роль моделі хворої дитини  

діти вчаться співробітництву, взаємодопомозі, природному сприйманню інших 

осіб  

відчуття власної переваги й особливості перед дітьми з особливими освітніми 

потребами, підвищення самооцінки, вагомості 

 

Інклюзивна школа – це  

заклад освіти, в якому навчаються діти різного віку, статі, національностей і на 

рівних правах здобувають знання  

заклад освіти, який забезпечує систему освітніх послуг, адаптує навчальні 

програми та плани, середовище, форми й методи навчання, співпрацює з 

фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх 

потреб дітей  

заклад освіти, який залучає дітей-інвалідів до різного роду виховних заходів o 

заклад освіти, що створює позитивних клімат навчання і виховання дітей з 

порушенням слуху  
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Самостійна робота особливої дитини над формуванням і розвитком у собі 

духовних, розумових, фізичних та інших здібностей і нахилів є: 

самовиховання  

самоосвіта  

саморозвиток  

 

Діти з повною відсутністю зорових відчуттів це:  

сліпі  

тотально сліпі  

парціонально сліпі  

 

Основними порадами учителю, що навчає дітей із порушенням слуху є  

кожні 10 – 15 хвилини робити перерву на 1 – 2 хв. для відпочинку дітей  

не затуляти обличчя руками, не говорити обернувшись спиною до учня  

створити необхідні передумови для пересування учня 

 

Охарактеризуйте ознаки поведінки дітей з вадами слуху 

 порушення поведінки  

порушення мовлення  

порушення інтелекту  

 

Олігофренопедагогіка досліджує –  

проблеми виховання, навчання, розвитку дітей з порушеннями слуху, 

проблеми виховання, навчання розумово відсталих дітей та шляхи корекції 

недоліків у їхньому розвитку  

особливості виховання і навчання дітей сліпих і з вадами зору  

 

 Основним завданням якої науки є розробка системи педагогічного впливу на 

учнів з вадами зору, формування в них компенсації сліпоти та корекції 
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вторинних відхилень, зумовлених зоровою недостатністю, підготовки до 

суспільно корисної діяльності  

сурдопедагогіка  

тифлопедагогіка 

олігофренопедагогіка  

 

До факторів соціалізації належать  

макрофактори 

мезофактори  

мікрофактори  

усі варіанти вірні  

 

 Сім’я – це  

мікросоціум, в якому формуються моральні якості дитини, її відношення до 

людей, уявлення про характер міжособистісних взаємин  

середовище, в якому росте дитина  

макросередовище, яке формує у дитині якості справжньої людини  

 

Процес дорослішання дітей з ООП проходить  

зовсім непомітно  

тяжко, проте швидко  

з великими труднощами та у сповільненому темпі  

 

Метою психологічної допомоги батькам є слідування девізу:  

Моя дитина не така як усі, вона гірша  

Моя дитина не така як усі, вона краща  

Моя дитина не така як усі, вона інша 

 

У чому полягає головна ідея виховання сучасного інклюзивного закладу освіти:  

підготовка молоді до життя  
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всебічний і гармонійний розвиток особистості  

розвиток задатків учнів  

 

Що є неприпустимим у поведінці вчителя, у класі якого є діти з особливими 

освітніми потребами: 

кричати, голосно говорити  

дозволяти батькам переглядати записи  

збір інформації про дітей та їх батьків  

 

Назвіть основні завдання роботи вчителя з батьками дітей з особливими 

потребами  

збір даних про дитину, підвищення педагогічної компетентності батьків  

обговорювання навчального плану  

повідомлення про виховні заходи  

 

Оберіть правильне визначення індивідуального навчального плану –  

документ, що визначається дирекцією навчального закладу з метою створення 

умов для розвитку особливих дітей  

документ, який містить детальну інформацію про дитину і послуги, які вона 

повинна отримати  

особисто-орієнтована програма навчання дитини  

 

Суть співпраці учителів й батьків особливих учнів полягає у  

залученні батьків до оволодіння системою знань педагогіки й психології, 

поширення передового педагогічного досвіду  

організації позаурочних виховних заходів  

наданні допомоги керівництву школи щодо організації навчально- виховного 

процесу  

 

Співпраця різнопрофільних спеціалістів у навчальному закладі передбачає  
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командний підхід, толерантність, партнерство, створення позитивної атмосфери  

індивідуалізація навчального процесу, товариськість, аналіз і контроль 

навчання  

ефективне залучення членів родини  

 

Що є рушійним мотивом пізнання особливих учнів? 

інтерес  

вплив учителя, батьків, однолітків  

участь особливого учня у виховних заходах  

задатки, здібності дитини  

 

Індивідуальні навчальні плани дитини створюють 

на основі програми виховних заходів  

батьки дітей з особливими потребами на основі їх інтересів та запитів та ПМПК  

вчителі та психологи як результат спостереження за дітьми з особливими 

потребами, з допомогою ПМПК  

 

 Допомога корекційних педагогів полягає у  

спільному складанні календарно-тематичного, індивідуального планів  

спостереженні за родинами, у яких ростуть діти з особливими потребами  

організації виховних заходів поза школою  

створення системи «гнучких класів» 

 

У чому полягає ідеологія інклюзивної освіти: 

надання матеріальної допомоги людям з особливими потребами  

залучення осіб з особливими освітніми потребами до різного роду заходів  

виключення дискримінації, спеціальні умови для людей з особливими 

потребами  
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Оберіть правильну відповідь, яка визначатиме мету і завдання інклюзивної 

освіти в Україні 

залучення дітей з особливими потребами в освітній простір  

навчання дітей з особливими потребами в спеціалізованих закладах  

підтримка фізичного здоров’я таких дітей  

 

Який навчальний заклад називаємо інклюзивним  

навчальний заклад, у якому працюють висококваліфіковані педагоги  

навчальний заклад, у якому є Науково-методична рада 

навчальний заклад, який навчає і виховує усіх дітей, у тому числі й особливих  

 

Оберіть правильну відповідь, яка визначатиме мету і завдання інклюзивної 

освіти в Україні:  

залучення дітей з особливими потребами в освітній простір  

навчання дітей з особливими потребами в спеціалізованих закладах  

підтримка фізичного здоровя таких дітей  

створення спеціалізованих закладів закритого типу для дітей-інвалідів  

 

Мейнстримінг – це  

підхід до надання освіти дітям з особливими освітніми потребами  

урочна форма спілкування  

назва виховних заходів для дітей з особливими потребами  

гурток для дітей з особливими освітніми потребами  

 

Інтеграція – це  

важливий метод підготовки дітей з особливими потребами до самостійного 

життя  

надання послуг соціальними службами дітям з особливими потребами  

залучення громадськості до допомоги таким дітям  
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робота з батьками після школи щодо формування навичок навчання і виховання 

дітей з особливими потребами  

 

Соціалізація особи з особливими потребами – це:  

процес інтеграції індивіда в суспільство, засвоєння ним соціального досвіду, 

системи соціальних зв’язків та відносин, на основі яких відбувається 

формування значущих якостей особистості  

природні особливості людини, які є передумовою для розвитку індивіда  

спадково обумовлені можливості щодо формування потреб, форм поведінки  

здатність навчатися і виховуватися 

 

Яку структуру являє собою система спеціальної освіти в Україні  

багаторівневу  

однорівневу 

горизонтальну  

горизонтально-вертикальну 

 

Охарактеризуйте спеціальні дошкільні заклади – 

заклади, в яких перебувають діти-інваліди  

заклади, в яких навчаються діти-сироти  

заклади, що надають допомогу дітям з особливими потребами дошкільного віку  

заклади, що надають допомогу дітям з особливими освітніми потребами у 

позаурочний час  

 

Що таке спеціальні класи –  

класи, в яких навчаються діти-інваліди 

класи при ЗОШ, в яких навчаються діти з освітніми особливими потребами  

класи при спеціальних навчальних закладах  

класи при навчально-реабілітаційних центрах  
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Що враховує горизонтальна структура системи корекційної освіти в Україні?  

розумовий розвиток дітей  

інвалідність дитини  

кількість захворювань у регіоні країни  

психофізичний розвиток, характер порушення дитини  

 

На чому базується вертикальна структура корекційної педагогіки:  

на участі батьків у навчанні в вихованні дітей з особливими потребами  

на кількості закладів для дітей з особливими освітніми потребами  

на вікових особливостях учнів  

на нормативно-правовій базі щодо дітей з порушеннями розвитку  

 

До основних форм співробітництва учителів й батьків учнів належать  

стенди  

лекції 

 контроль за роботою батьків  

бесіди 

вечори запитань і відповідей 

організація екскурсій та походів учнів 

 

Основними рисами батьків, які навчають і виховують дітей з відхиленням у 

розвитку мають бути  

стресостійкість,  

емоційна врівноваженість,  

терпимість, любов до дитини 

ціле направленість 

шанобливе ставлення до навчання  

високий загальний і культурний рівень розвитку  
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У компоненті ІНП (індивідуального навчального плану) щодо поточного рівня 

знань дитини повинні міститися наступні дані 

біографія дитини 

відомості про батьків 

терміни дії ІНП 

відомості про дитину  

дані про рівень розвитку, порушення, здатність успішного навчання  

 

 Назвіть склад команди, що розробляє ІНП особливих учнів:  

Міністерство освіти і науки України  

фахівці  

вчителі  

батьки  

громадськість,  

 

Одним із негативних соціальних наслідків діяльності спеціальних освітніх 

закладів є:  

відчуження сім’ї від виховного процесу,  

інфантильність дітей  

погане матеріально-технічне забезпечення сімей, в яких ростуть такі діти  

недостатня укомплектованість спеціальних закладів  

  

До категорії осіб з особливими освітніми потребами належать:  

хворі діти  

діти-сироти  

діти-інваліди, з соціальними проблемами, 

обдаровані діти  

 

 До яких наслідків може привести недостатня індивідуалізованість начально-

виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами 
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 неадекватні уявлення про себе,  

емоційне напруження  

відчуття поваги до себе з боку вчителів  

відчуття того, що поряд теж живуть такі самі діти з вадами  

 

До завдань психологічної служби належать  

психологічне консультування учителів, батьків;  

підбір діагностичного інструментарію  

ведення уроків та улаштування позаурочних заходів із дітьми з особливими 

потребами  

аналіз навчальних досягнень учнів з особливими потребами  

 

Принципи «нормалізації» закріплені низкою документів, а саме:  

Конституцією України,  

Декларація ООН про права розумово відсталих,  

Декларація про права інвалідів  

Державний стандарт освіти  

Програми, підручники, посібники 

 

Доповніть речення 

 «...мають особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів.  

Особливі освітні потреби 

 

систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини  динаміки 

її психічного розвитку у процесі шкільного навчання; створення соціально-

психологічних умов для розвитку особистості учнів та їхнього успішного 

навчання; створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання 

допомоги дітям, які мають проблеми в розвитку та навчанні. 
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повне залучення дітей з відмінними здібностями в усі аспекти шкільної освіти, 

які є доступними для інших дітей. 

передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і 

можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку.  

 

освітня система, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права 

дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає 

навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього закладу.  

 

заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, 

зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та 

форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, 

співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних 

освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі.  

 

навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти.  

 

єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом 

загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання 

Програма 

 

Основою для розроблення освітньої програми є 

 

документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем 

освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його 

індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у 

взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів. 
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Назва декларації про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти 

осіб з особливими потребами, стала першим міжнародним документом, який 

наголосив на необхідності проведення освітніх реформ у напрямі інклюзивної 

освіти. 

 

 соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають 

у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, 

поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює 

свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-

психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. 

 

Спеціальні навчальні заклади мають на меті  

надавати освіту дітям з порушеннями розвитку  

забезпечувати відповідні умови розвитку, освіти та відпочинку; надавати 

корекційну допомогу  

організовувати виховні заходи для дітей з особливими освітніми потребами 

залучати громадськість, батьків таких дітей до навчання і виховання  

 

Скільки асистентів вчителя повинно бути на інклюзивний клас:  

2 – 3  

 1 – 5  

один  

жодного  

 

Якою повинна бути кількість учнів інклюзивного класу  

до 25  

10 – 15  

до 35  

не більше 10  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 Хто вперше запровадив термін «інклюзія»?  

С.Русова  

О.Савченко  

М.Уілл  

А.Дістервег  

 

Яка основна причина агресії дітей з особливими освітніми потребами по 

відношенню до батьків (дорослих)  

несприйняття інших членів родини  

прагнення звернути на себе увагу дорослих  

 неуміння адаптуватися  

 відсутність навичок спілкування зі старшими 

 

Важливою умовою ефективного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами в навчальному закладі є  

тісна співпраця вчителя, батьків, всіх різнопрофільних фахівців  

створення умов навчання і виховання дирекцією закладу  

прийняття відповідних положень, розпоряджень з боку педагогічної ради 

закладу  

залучення дітей з особливими потребами до обговорення проблемних питань 

 

Корекційна освіта передбачає навчання і виховання дітей у різних типах 

спеціальних закладів, а саме:  

для дітей з порушенням слуху та зору  

для дітей з порушенням мовлення  

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, розумово відсталих, 

слабозорих  

опорно-рухового апарату, розумово відсталих та затримкою психічного 

розвитку.  
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До критеріїв оцінки передового педагогічного досвіду належать 

доступність, новизна,  

практичність, науковість  

результативність, перспективність,  

актуальність, раціональність, дослідництво  

 

Які види сімей Ви знаєте: 

прості і складні  

конфліктні і неповні  

 прості і складні, конфліктні і неповні  

неблагополучні, конфліктні,  

з недостатнім виховним ресурсом та педагогічно некомпетентні.  

 

До форм затримки психічного розвитку належать 

 o конституціонального та соматогенного походження o відкриті та закриті 

форми o близорукість та далекозорість o істинна чи проста  

 

Якою повинна бути система оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими потребами  

відкритою  

демократичною  

стимулюючою  

всебічною 

 

До змісту спільної роботи учителя з батьками учнів з особливими потребами 

належить 

вивчення кожного учня, його навчальної діяльності та участі у виховних 

заходах  

відвідування вдома, улаштування батьківських зборів, днів, бесіди, лекторії  

ознайомлення з педагогічною літературою батьків, 
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організація та проведення відкритих уроків, їх аналіз  

 

Назвіть причини, внаслідок яких впровадження інклюзії у школі може 

виявитися неефективним 

 

Перерахуйте складники успішного впровадження інклюзивної практики 

 

Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму 

 

Мультидисциплінарна команда та її діяльність в умовах інклюзивного 

навчального закладу 

 

Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному класі 
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Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт 

Контрольна робота 

І рівень 

1. Скільки є базових моделей інклюзивної освіти?  

а) 5 

б) 8 

в) 12 

2. Що таке адаптація?  

а) Навчання дітей з особливими потребами зі здоровими дітьми. 

б) Закономірності навчання та виховання.  

в) Процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища. 

3. Що з переліченого є видом адаптації? 

а) Пристосування середовища.  

б) Виховання. 

в) Вказівки.  

4. Що передбачає епізодична інтеграція?  

а) Повна взаємодія дітей з психофізичними порушеннями розвитку з 

однолітками. 

б) Мінімальну спеціальну взіємодію дітей з психофізичними порушеннями 

розвитку з однолітками.  

в) Постійна неповна інтеграція  

5. Скільки є видів адаптації дітей з особливими потребами?  

а) 4 

б) 20 

в) 2 

6. Що з переліченого є прикладом адаптації навчального підходу?  

а) Обладнання кімнати.  

б) Зміна тривалості або послідовності занять. 
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в) Застосування методу поширення (того, що знає дитина)  

ІІ рівень 

1. Дати визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення 

психофізичного розвитку», «особливі потреби». 

2. Переваги і недоліки інклюзивної освіти. 

3. Базові моделі інклюзивної освіти 

ІІІ рівень 

1. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  

2. Історія спеціальної освіти та інклюзії.  

3. Основні принципи інклюзивної освіти.  

4. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти 

 

Контрольна робота 

1. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.  

2. Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами 

в загальноосвітнє середовище.  

3. Роль вчителя-дефектолога (корекційного педагога) в загальноосвітньому 

навчальному закладі 

4. Оцінювання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами початкової школи. 

 

Контрольна робота 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні віхи діяльності сучасних українських 

науковців, які розробляли тему інклюзивної освіти. 

2. Дайте визначення таких понять: Інклюзивна освіта, Інклюзивне навчання, 

Інклюзія, Адаптація , Психолого-педагогічний супровід , Курикулум. 

3. Охарактеризуйте індивідуальний навчальний план як складову курикулуму 

4. Назвіть причини, внаслідок яких впровадження інклюзії у школі може 

виявитися неефективним 

5. Охарактеризуйте роль педагога у впровадженні інклюзивної практики
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Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Практичне заняття № 1 

Тема: Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 

План 

1. Проблема інвалідності та її основні аспекти.  

2. Інклюзивне суспільство (ізоляція, інклюзія, інтеграція, освіта). 

3. Переваги і недоліки інклюзивної освіти.  

4. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.  

5. Історія спеціальної освіти та інклюзії.  

6. Основні принципи інклюзивної освіти.  

7. Існуючі стереотипи щодо осіб з інвалідністю. 

Завдання: 

1. Дати визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення 

психофізичного розвитку», «особливі потреби».  

2. «Інвалідність»: визначення та моделі (моральна модель, благодійна, 

медична, економічна, соціальна, культурна, британська,  правозахисна).  

3. Проаналізувати програму «Інклюзивна освіта» всеукраїнського фонду 

«Крок за кроком»  

Література: 

1. Антология педагогической мысли христианского средневековья: В 2-х 

т. – М.,1994 

2. Бут Т.И. Политика включения и исключения в Англии: в чьих руках 

сосредоточен контроль / Социальная эксклюзия в образовании. – М., 

2003. – 

С. 17-25. 



53 

 

3. Выготский Л.С. Принципы воспитания физически дефективных детей // 

Основы дефектологии. – С-П, М.: Изд-во «Лань» 2003. – С.-96. С. 127 дис. 

4. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XIX 

и XX вв.// Педагогика. – 2002. 

5. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге 

XXI века. –М.: УРАО, 1998. 

6. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими 

потребами /Кроки до демократичної освіти:– 2002. – №1. – С. 34. 

7. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные 

перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – 

Лондон. 2000. 

8. Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у 

сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні 

аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. – 

К., 2006. –С. 105-109. 

9. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. 

– К.:САММІТ-книга, 2008. 

10.Колупаєва А.А. Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та 

організація їх навчання,- К, 2011. 

11. Лефрансуа Ги. Психология для учителя – С.-П.- М.: Прайм, 2003. 

12. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від 

роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. ExceptionalityEducationCanada, 

12 (2), 7-52. 

13. Максименко С.Д. Генетическая психология: Методологическая 

рефлексия проблем развития в психологии. — М.: Рефл-бук, 2000. - 319 с. 

14. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2000. — 

256с 
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15. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в развитии. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003. 

16. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с 

особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию 

лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 

июня 1994г. – К., 2000. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. 

План 

1. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та 

горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і 

т. ін.) 

2. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей.  

3. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні 

можливості спеціальної освіти.  

4. Розгляд і обговорення окремих найпоширеніших контроверсійних 

питань у навчанні дітей з особливими потребами. 

5. Формування адекватного сприйняття людських відмінностей у 

здорових учнів. 

Завдання 

1. Охарактеризуйте систему спеціальної освіти України. 

2. Визначте, як демократичні процеси вплинули на функціонування 

освітньої системи. 

3. Зазначте позитиви й негативи стихійного інтегрування. 

4.Прокоментуйте слова Л.Виготського та наведіть відповідні приклади з 

власного досвіду: «При всіх перевагах наша спеціальна школа відрізняється 

тим основним недоліком, що вона замикає свого вихованця… у вузьке коло 



55 

 

шкільного колективу, створює відрізаний і замкнутий світ, у якому все 

прилаштовано і пристосовано до дефекту життя. Наша спеціальна школа 

натомість, щоб виводити дитину з ізольованого світу, як правило, розвиває в 

ній навички, які призводять до ще більшої ізольованості й посилюють її 

сегрегацію Через ці недоліки не лише паралізується загальне виховання 

дитини, а й спеціальна виучка зводиться майже нанівець». 

5.Законспектуйте статтю Липи В.О., Сєрової С.О. Про деякі проблеми 

впровадження інклюзивної освіти в Україні // Липа В.О., Сєрова С.О. 

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових 

праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. ІI. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-2006, 2011. – 288 с. 

Література 

1. Будяк Л.В. «Інклюзивне навчання в сільському загальноосвітньому 

закладі» -Черкаси, 2010. 

2. Довженко О. Какова наша школа? (по результатам международного 

сравнения)// Народное образование. – 2002. – №7. – С. 17-22. 

3. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін. Психологічна служба 

та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України 

(показники розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) / – К.: „Ніка – 

Центр”, 2005. 

4. Дигностика школьной дезадаптации / Под ред. С.А. Беличевой, И.А. 

Коробейниковой, Т.О. Кумариной и др. – М., 1993. 

5. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи. – 

Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 139 с. 

6. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчально-

методичнийпосібник в 2-х кн. – К.: Міленіум, 2005. – 286 с. 

7. Колупаєва А.А., Будяк Л.В. Впровадження інклюзивного навчання при 

проведення реформування в Україні // Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей: Х 

Міжнародна науково-практична конференція. 
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8. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від 

роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. Exceptionality Education 

Canada,12 (2), 7-52. 

 

Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 

Практичне заняття 3 

Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної освіти 

План: 

1. Специфіка створення інклюзивного середовища в 

загальноосвітньому навчальному закладі 

2. Базові моделі інклюзивної освіти. 

3. Види адаптації дітей з особливими освітніми потребами 

Завдання 

1. Розробити рекомендації вчителю, який працює з дитиною з 

порушенням зору. 

2. Розробити рекомендації вчителю, який працює з дитиною з ДЦП. 

Список рекомендованої літератури: 

1. Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного 

курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26-27 червня 2007 р. – 

К.,2007. – 239 с. 

2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально- 

методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда 

Ю.М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І. – К.: 2007. – 128 с. 

3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: 

Монографія. –К.: Педагогічна думка, 2007. – 457 с. 

4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. 

– К.:«Самміт-Книга», 2009. – 272 с. 
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5. Луговський А., Сварник М., Падалка О. Реабілітаційний супровід 

навчання неповноспрвних дітей. – Л: Колесо, 2008. – С.49 – 60 

6. Методичні матеріали на допомогу вчителеві-дефектологу / За 

ред..В.М.Ремажевської. – Львів: ЛОНМІО, 1997. – 96 с. 

 

Практичне заняття 4 

Тема: Курикулум навчального та корекційно-розвивального 

процесів 

План: 

1. Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. Державний стандарт для дітей з особливими 

освітніми потребами.  

2. Загальноосвітні, спеціальні та корекційно-розвивальні програми, їх 

адаптація та модифікація.  

3. Реалізація курикулуму в навчальному процесі. 

Завдання: 

1. Визначте основні державні нормативно‐правові документи, які 

забезпечують навчальний процесс.Проаналізуйте можливість їх адаптації 

до дитини з особливостями психофізичного розвитку. 

2. Розробіть та заповніть таблицю «Курикулуму, складові та значення 

кожної з них в навчальному процесі дитини з особливими освітніми 

потребами». 

Список рекомендованої літератури: 

1. Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного 

курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26-27 червня 2007 р. – К.,2007. 

– 239 с. 

2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-

методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та 

ін. За заг. ред. Даниленко Л.І. – К.: 2007. – 128 с. 
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3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: 

Монографія. –К.: Педагогічна думка, 2007. – 457 с. 

4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. 

– К.:«Самміт-Книга», 2009. – 272 с. 

5. Луговський А., Сварник М., Падалка О. Реабілітаційний супровід 

навчання неповноспрвних дітей. – Л: Колесо, 2008. – С.49 – 60 

6. Методичні матеріали на допомогу вчителеві-дефектологу / За 

ред..В.М.Ремажевської. – Львів: ЛОНМІО, 1997. – 96 с. 

7. Путівник для батьків дітей з особливими потребами: Навчально-

методичний посібник у 9 книгах /За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ ВПЦ 

«Літопис-ХХ»– 2010. – (Серія «Інклюзивна освіта»). 

8. Софій Н., Сварник М., Троханіс П. Права дітей з особливими освітніми 

потребами та рівний доступ до якісної освіти. – К.: Міжнародний фонд 

«Відродження», 2006. – 64 с. 

9. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально –

методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та 

ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007. – 128 с. 

 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної 

освіти 

Практичне заняття 5-6 

Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

1. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливостями розвитку 

2. Роль вчителя-дефектолога (корекційного педагога) в 

загальноосвітньому навчальному закладі 
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3. Оцінювання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами початкової школи. 

Завдання: 

1. Розробити таблицю «критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з ТПМ» для учнів початкової школи. 

2. Підготувати повідомлення на тему «Оцінювання в навчальному процесі 

(зарубіжний досвід).» 

Список рекомендованої літератури: 

1. Амонашвили Ш.А. Психолого-дидактические особенности оценки как 

компонента учебной деятельности. // Вопр. психологии - 1975.-№ 4. С. 77 – 85. 

2. Амонашвили Ш.А. Обучение, оценка, отметка. – М.: Знание, 1980. 

3. Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Таранченко О. 

4. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: 

початкова ланка.– 2004. - 152 с. 

5. Липкина А.И. Педагогическая оценка и её влияние на формирования 

личности неуспевающего школьника. // Психологические проблемы 

неуспеваемости школьников./ Под ред. Н.А.Менчинской. М.:Педагогика., 1971 

– С. 20 – 56. 

6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів 

педагогічних факультетів. – К.: Генеза, 1999. – 368 с. 

7. Сак Т.В. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному класі Дефектологія № 3., 2010, С.12-16. 

8. Тарасун В. Якісний, рівневий та поелементний підходи до оцінювання 

знань учнів. //Дефектологія. - № 4. - 2001.- С. 2-6. 

9. Хохліна О.П. Удосконалення змісту навчання та особливості 

оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи. // Дефектологія – 

2002. - № 3. –С. 9-13. 

10.Loreman T., Deppeler J., and D. Harvey. Inclusive Education : Supporting 

Diversity in the Classroom / 2nd ed. [Інклюзивна освіта: збереження розмаїття в 
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інклюзивному класі] [Текст] / T.Loreman, J.Deppeler, D.Harvey. – Crows Nest, 

N.S.W.: Allen & Unwin, 2011. – 301 p. 

 

Практичне заняття 7 

Тема: Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти 

План: 

1. Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітнє середовище.  

2. Батьки – як члени навчальних команд. Роль батьків в оцінюванні 

розвитку своєї дитини.  

3. Завдання батьків як членів навчальної команди.  

4. Налагодження стосунків з педагогами та персоналом школи. Обмін 

конструктивною інформацією.  

5. Допомога громадських організацій та соціальних служб.  

6. Батьки – активні учасники шкільної громади.  

7. Волонтерство та адвокатство батьків. 

Завдання: 

1. Законспектувати статтю Лупінович К.С. Роль батьків у залученні 

дітей з особливими освітніми проблемами в інклюзивний освітній простір 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/lupinovych_kseniia.pdf 

2. Проаналізувати статтю Ткач О.М. Залучення батьків до надання 

корекційної допомоги дітям з ТПМ в умовах класів інклюзивного навчання/ 

Ткач О.М.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.– Вип. 

IXX. В двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець- 

Подільський: Медобори-2006, 2012. – с. 430-438 

Список рекомендованої літератури 

1. Бех І.Д. Виховання особистості. – К.: Либідь, 2003. – кн. 1: Особистісно 

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/lupinovych_kseniia.pdf
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2. Білозерська І.О.Реалізація компетентнісної парадигми при роботі з 

батьками дітей з порушеннями психофізичного розвитку // Особлива дитина 

навчання та виховання. Дефектологія.-№4- К. 2011 

3. Білозерська І.О Деякі аспекти формування батьківської компетентності 

у родинах, що мають дітей з порушеннями розвитку //Психолого-педагогічний 

супровід навчання дітей з порушеннями розвитку.- К.-2010 

4. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: 

початкова /. —К. 2004. 

5. Елен P. Даніелс, Кей Стаффорд. Залучення дітей з особливими 

потребами загальноосвітніх класів. — Львів: Товариство «Надія», 2000. 

6. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-

методичний збірник.- К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. 

7. Колупаєва А. А., Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та 

організація їхнього навчання.-К:.- 2010. 

8. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з 

особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: 

Монографія. — Педагогічна думка, К.: - 2007. 

9. Максименко С.Д. Генезис существования личности. — К.: ООО 

"КММ", 2006. -240 с. 
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ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Кредит 1. Основи інклюзивного навчання 

Лабораторне заняття  №1 

Тема:. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського 

законодавства. 

План 

1. Основні умови забезпечення життєдіяльності дітей з особливими 

потребами. 

2. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.  

3. Освітні закони України.  

Завдання 

1. Охарактеризувати Саламанкську декларацію та документи ООН і 

ЮНЕСКО. 

2. Навести приклади з законодавчо-нормативної бази окремих країн.  

3. Дати характеристику сучасним освітній нормативно-правовій базі 

(положення про спеціальну школу, положення про ПМПК, положення про 

індивідуальне навчання, порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах тощо).  

4. Проаналізувати «Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта 

для дітей з особливими потребами в Україні» (квітень 2008 р. - березень 2013 

р.). 

Список рекомендованої літератури: 

1. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 8 Т.1 − К.:, 2006. − 288 с. 

2. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 11 Т.1 К.:Наук. світ, 2009.− 308 с. 

3. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. 

– К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія“Інклюзивна освіта”). 
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4. Пантюк. Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної 

педагогіки: навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і 

перероблене. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. − 324с. 

5. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. Посібник. – 

К.: Вища шк., 1994. – 143с. 

6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник . 

−Луганськ: Альма-матер, 2003. − 436 с. 

7. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-

педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников 

/Серия «Учебники, учебные пособия». − Ростов н/Дону: «Феникс», 2004. − 352 

с. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т.5. Основы 

дефектологии / Под.ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – 368с. 

9. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Академия, 

1999. 

10.Дэвид Митчелл. Эффективные педагогические технологии 

специального и инклюзивного образования. Главы из книги. – РООИ 

«Перспектива», 2011. – 138 с. 

11.Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» /Сост.Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. 

− М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. − 448 с. 

12.Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. − Д.: 

Лебедь,2000. 

 

Лабораторне заняття 2 

Тема: Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі 

План: 

1. Складові інклюзії.  

2. Чому впровадження інклюзії у школі може бути неефективним?  
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4. Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища. 

5. Інклюзивні школи – ефективні школи.  

6. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти. 

Завдання: 

1. Проаналізувати (письмово ) статтю Захарчук М.Є. Аналіз досвіду 

сша в організації інклюзивного навчання дітей загальноосвітньої школи / М. Є. 

Захарчук. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. 

Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 6.  

Проаналізувати (письмово ) статтю Мартинчук О.В. Сучасні вимоги до 

професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах інклюзивного 

навчання. http://www.psyh.kiev.ua 

Список рекомендованої літератури: 

1. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 8 Т.1 − К.:, 2006. − 288 с. 

2. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 11 Т.1 К.:Наук. світ, 2009.− 308 с. 

3. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. 

– К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія“Інклюзивна освіта”). 

4. Пантюк. Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної 

педагогіки: навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і 

перероблене. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. − 324с. 

5. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. Посібник. – 

К.: Вища шк., 1994. – 143с. 

6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник . 

−Луганськ: Альма-матер, 2003. − 436 с. 

7. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-

педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников 

/Серия «Учебники, учебные пособия». − Ростов н/Дону: «Феникс», 2004. − 352 

с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668857:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668857:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.psyh.kiev.ua/
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8. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т.5. Основы 

дефектологии / Под.ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – 368с. 

9. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Академия, 

1999. 

10.Дэвид Митчелл. Эффективные педагогические технологии 

специального и инклюзивного образования. Главы из книги. – РООИ 

«Перспектива», 2011. – 138 с. 

11.Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» /Сост.Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. 

− М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. − 448 с. 

12.Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. − Д.: 

Лебедь,2000. 

 

Кредит 2. Педагогіка і психологія інклюзивного навчання 

Лабораторне заняття 3 

Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної освіти 

План: 

1. Особливості створення інклюзивного середовища в 

загальноосвітньому навчальному закладі 

2. Характеристика основних категорій дітей з вадами психофізичного 

розвитку. 

3. Види адаптації дітей з особливими освітніми потребами 

Завдання 

Розробити та презентувати рекомендації вчителям загальноосвітніх шкіл 

для успішної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби 

Список рекомендованої літератури: 

1. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 8 Т.1 − К.:, 2006. − 288 с. 
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2. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 11 Т.1 К.:Наук. світ, 2009.− 308 с. 

3. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. 

– К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія“Інклюзивна освіта”). 

4. Пантюк. Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної 

педагогіки: навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і 

перероблене. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. − 324с. 

5. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. Посібник. – 

К.: Вища шк., 1994. – 143с. 

6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник . 

−Луганськ: Альма-матер, 2003. − 436 с. 

7. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-

педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников 

/Серия «Учебники, учебные пособия». − Ростов н/Дону: «Феникс», 2004. − 352 

с. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т.5. Основы 

дефектологии / Под.ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – 368с. 

9. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Академия, 

1999. 

10.Дэвид Митчелл. Эффективные педагогические технологии 

специального и инклюзивного образования. Главы из книги. – РООИ 

«Перспектива», 2011. – 138 с. 

11.Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» /Сост.Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. 

− М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. − 448 с. 

12.Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. − Д.: 

Лебедь,2000. 
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Лабораторне заняття  4 

Тема: Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання. 

План: 

1. Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей 

із порушеннями психофізичного розвитку.  

2. Мультидисциплінарна команда та її діяльність в умовах інклюзивного 

навчального закладу.  

2. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання 

педагогів. 

Завдання: 

1. Розробили структурно-логічну схему «Структура та взаємодія 

мультидисципланарної команди» 

2. Визначити основні вимоги до складання корекційних програм для 

дітей з 

особливими потребами в умовах інклюзії. 

3. Ессе «шляхи створення розвиваючого середовища в загальноосвітній 

школі для включення дітей із порушеннями інтелекту». 

Список рекомендованої літератури: 

1. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 8 Т.1 − К.:, 2006. − 288 с. 

2. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі: наук.-метод.зб.: Вип. 11 Т.1 К.:Наук. світ, 2009.− 308 с. 

3. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. 

– К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія“Інклюзивна освіта”). 

4. Пантюк. Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної 

педагогіки: навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і 

перероблене. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. − 324с. 

5. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. Посібник. – 

К.: Вища шк., 1994. – 143с. 



68 

 

6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник . 

−Луганськ: Альма-матер, 2003. − 436 с. 

7. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-

педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников 

/Серия «Учебники, учебные пособия». − Ростов н/Дону: «Феникс», 2004. − 352 

с. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т.5. Основы 

дефектологии / Под.ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – 368с. 

9. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Академия, 

1999. 

10.Дэвид Митчелл. Эффективные педагогические технологии 

специального и инклюзивного образования. Главы из книги. – РООИ 

«Перспектива», 2011. – 138 с. 

11.Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» /Сост.Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. 

− М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. − 448 с. 

12.Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. − Д.: 

Лебедь,2000. 

 

Кредит 3. Психолого-педагогічний супровід суб'єктів інклюзивної 

освіти 

Лабораторне заняття  5-6 

Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 

провідники змін. 

План: 

1. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.  

2. Необхідність використання індивідуального плану у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами.  

3. Розробка індивідуального навчального плану.  
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4. Підготовка та вимоги до підписання ІНП.  

5. Співпраця з батьками при розробленні та виконанні індивідуального 

навчального плану.  

6. Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану. 

Завдання: 

1. Розробіть алгоритм складання ІНП. 

2. Розробіть індивідуальний навчальний план для учня 1‐го класу з 

діагнозом ЗПР, ДЦП(стерта форма дизартрії, нижній парапарез). 

3. Охарактеризуйте рівень розвитку учня 1 класу з розумовою 

відсталістю, 

який потребує навчання за індивідуальним планом (навчальний рівень, 

особливості поведінки, комунікативні навички, емоційно‐вольову сферу). 

Список рекомендованої літератури: 

1. Будяк Л.В. Інклюзивне навчання в сільському загальноосвітньому 

закладі. Черкаси – 2010. 

2. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: 

початкова ланка,К.: - 2004. 

3. Деніелс, Е.Р., Стаффорд, К. (2000). Залучення дітей з особливими 

потребами до системи загальноосвітніх класів (переклад з англійської), -256 с. 

4. Діти з особливими потребами в початковій школі: поради батькам. 

Книга 3, - (2006). 

5. Діти з особливими потребами: поради батькам: Книга 1 – (2004). 

6. Колупаєва А. (2007). Педагогічні основи інтегрування школярів з 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади. 

7. Софій Н., Кавун Ю. (2006) Посібник для батьків і педагогів з 

обстоювання та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та 

громадської діяльності, - 141 с. 

8. Засенко В., Софій Н. (2007). Інклюзивна освіта: стан і перспективи 

розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-

практичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних 
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центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки 

програми ІВРР– TACIS Європейської Комісії, - 180 с. 

9. А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, О. Таранченко, С. Єфімова, Н. 

Слободянюк, І. Луценко, Л. Будяк; За заг. ред. Л. Даниленко, Інклюзивна 

школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний 

посібник.К.-2009 

10.Praisner, C.L. (2003). Attitudes of elementary principals toward the 

inclusion of students with disabilities. Exceptional Children, 69(2), 135–145. 

11.Skipper, S. (2006). Conceptual Framework for Effective Inclusive Schools. 

Retrieved September 2006, from 

www.leadership.fau.edu/icsei2006/papers/skipper.doc 

12.Sobsey, D. & Dreimanis, M. (1993). Integration Outcomes: Theoretical 

Models and Empirical Investigations. Developmental Disabilities Bulletin, 21.1. 

13.Talbert, J E & McLaughlin, M W, 1994, Teacher professionalism in local 

school contexts. In American Journal of Education, 102, pp 120-59 

 

Лабораторне заняття  7-8 

Тема: Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти 

План: 

1. Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітнє середовище.  

2. Батьки – як члени навчальних команд. Роль батьків в оцінюванні 

розвитку своєї дитини.  

3. Завдання батьків як членів навчальної команди.  

4. Налагодження стосунків з педагогами та персоналом школи. Обмін 

конструктивною інформацією.  

Завдання: 

Розробити методичні рекомендації для дефектологів  «Особливості 

роботи з батьками в умовах інклюзивної освіти» 

Список рекомендованої літератури: 
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1. Будяк Л.В. Інклюзивне навчання в сільському загальноосвітньому 

закладі.   Черкаси – 2010. 

2. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: 

початкова ланка,К.: - 2004. 

3. Деніелс, Е.Р., Стаффорд, К. (2000). Залучення дітей з особливими 

потребами до системи загальноосвітніх класів (переклад з англійської), -256 с. 

4. Діти з особливими потребами в початковій школі: поради батькам. 

Книга 3, - (2006). 

5. Діти з особливими потребами: поради батькам: Книга 1 – (2004). 

6. Колупаєва А. (2007). Педагогічні основи інтегрування школярів з 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади. 

7. Софій Н., Кавун Ю. (2006) Посібник для батьків і педагогів з 

обстоювання та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та 

громадської діяльності, - 141 с. 

8. Засенко В., Софій Н. (2007). Інклюзивна освіта: стан і перспективи 

розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-

практичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних 

центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки 

програми ІВРР– TACIS Європейської Комісії, - 180 с. 
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Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети 

1 Мета і завдання інклюзивної освіти осіб з особливими потребами 

2. Різноманіття підходів до інтерпретації поняття «Інклюзивна освіта»  

3. Міжнародні правові документи, що становлять нормативно-правові основи 

інклюзивної освіти  

4. Документи, що регулюють інклюзивну освіту на території України 

5. Розмежування понять «інтегрована освіта осіб з ОМЗ» і «інклюзивна освіта 

осіб з ОМЗ» 

6. Принципи та методика підготовки вчителя до інтегрованого навчання дітей з 

обмеженими можливостями  

7. Моделі освітньої інтеграції дітей шкільного віку з обмеженими 

можливостями здоров'я  

8. Моделі освітньої інтеграції дітей дошкільного віку з обмеженими 

можливостями здоров'я  

9. Етапи становлення системи спеціальної освіти в Україні 

10. Концепція інтегрованої освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

11. Експериментальні моделі інклюзивної освіти.  

12. Сутність, функції і структура інклюзивного процесу навчання. 

13. Корекційно-розвиваючі технології в системі навчання осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я в умовах інклюзивного навчання  

14. Умови, що забезпечують спеціальні освітні потреби дітей з ОМЗ в умовах 

інклюзивного навчання. 

15. Діагностико-консультативна робота з дітьми з ОМЗ в умовах інклюзивного 

навчання. 

16. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми з ОМЗ в умовах інклюзивного 

навчання.  

17. Виховничо-освітня робота з дітьми з ОМЗ в умовах інклюзивного навчання.  

18. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з ОМЗ в умовах інклюзивного 

навчання. 
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19. Соціально-педагогічна робота з дітьми з ОМЗ в умовах інклюзивного 

навчання. 

20. Психолого-педагогічний супровід сімей учнів з ОМЗ в умовах інклюзивного 

навчання. 

21. Структура і зміст діяльності служби психолого-педагогічного супроводу в 

умовах інклюзивного навчання. 

22. Тьюторства в інклюзивному освітньому просторі  

23. Інклюзивної моделі дошкільної освіти дітей з ОМЗ. 

24. Інклюзивна і спеціальна освіта - проблеми та перспективи. 

25. Принципи побудови індивідуальних програм психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ОМЗ в умовах інклюзії. 

26. Умови реалізації завдань інклюзивного навчання. 

27. Чим відрізняються поняття «інтеграція» та «інклюзія»? 

28. Розкрийте сутність основних складових інклюзії. 

29. Назвіть причини, внаслідок яких впровадження інклюзії у школі може 

виявитися неефективним. 

30. Перерахуйте складники успішного впровадження інклюзивної практики. 

31. Якою має бути ефективна школа? 

32. Охарактеризуйте роль педагога у впровадженні інклюзивної практики. 
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Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студенті; 

Методичні рекомендаці: 

- короткий теоретичний коментар до кожної теми; 

- питання, що виносяться на обговорення та список літератури, 

необхідної для самостійної роботи студента; 

- тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на 

семінарських та практичних занять.  

 

До змісту методичних рекомендацій: 

- поради з планування та організації часу, необхідного для вивчення 

навчальної дисципліни; 

- опис послідовності дій студента під час засвоєння змісту навчальної 

дисципліни; 

- рекомендації щодо використання матеріалів НМК; 

- рекомендації щодо роботи з літературою; 

- поради з підготовки до поточного та підсумкового контролю; 

- банк тестів; 

- роз'яснення щодо виконання домашніх завдань (приклади завдань 

та їх рішень); 

- список рекомендованої літератури.  

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Методи контролю 

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів 

протягом навчального семестру відбувається за результатами усних відповідей 

на практичних заняттях, тестування, письмового опитування, перевірки 

практичних завдань та самостійної роботи, обговорення рефератів тощо.  

Робоча програма передбачає застосування 3-х форм контролю знань 

студентів:  
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Форма поточного контролю – усне опитування, тестування на практичних 

заняттях, виконання практичних завдань. 

Періодична форма контролю – виконання кредитних контрольних робіт, 

розробка проектів, творчі роботи 

Форма підсумкового контролю – залік на основі суми балів набраних за 

кожний кредит. 

Студенти виконують навчальну програму з дисципліни як в аудиторії, так 

і поза аудиторією: відповідають на тести з тем курсу, виконують практичні 

завдання, готуються до практичних/практичних занять, обговорюють конкретні 

ситуації, виконують завдання для самостійної роботи – кожне з них оцінюється 

за відповідними критеріями у балах. Максимальна сума балів – 100. 

Діагностика знань здійснюється за бальною системою, яка послідовно 

переводить бали у звичайну оцінку.  

Поточний, контроль здійснюється у вигляді опитування, виконання 

індивідуального або колективного завдання та їх захисту. Кредитний 

(рубіжний) контроль передбачає виконання контрольної роботи, підсумковий - 

здачу іспиту. 

Критеріями оцінки є: 

при усних відповідях: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура 

мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та 

додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, вміння 

роботи порівняння, висновки. 

при виконанні письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічна 

послідовність, вміння формулювати 

висновки; 

 акуратність оформлення 

письмової роботи. 

 

 

На семінарському/індивідуальному занятті оцінюються: 

- усні відповіді студентів; 
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- участь в обговоренні дискусійних питань; 

- участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

- аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

- презентації фрагментів уроків; 

- підібрана інформація щодо прикладів зі педагогічної практики, новин 

вітчизняної/зарубіжної  методики; 

- реферативні виступи, усні повідомлення тощо. 

За кожним елементом змістового кредита, передбаченого робочою програмою, 

обов’язкова певна форма поточного оцінювання знань. Такими формами 

можуть бути: усне опитування; тестування знань студентів з певного розділу 

(теми) або з певних окремих питань лекційного курсу; виступ на 

практичних/практичних заняттях (з рефератом, в дискусії); перевірка і захист 

індивідуального завдання тощо.  

 

Норми оцінювання усних відповідей 

10 балів – студент самостійно створює оригінальну за думкою відповідь, 

аналізує різні погляди на поставлену проблему, добирає переконливі 

аргументи, висловлює власну думку, відповідь повна, змістовна, 

характеризується багатством словника, точністю слововживання, 

стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю. 

7 бали – студент самостійно будує послідовну, повну, логічно викладену 

думку, розкриває суть проблеми, висловлює головну думку, вдало 

добирає лексичні засоби, однак припускається окремих недоліків 

(відсутність прикладів, належної аргументації тощо). 

3-4 бал – за обсягом відповідь становить менше половини норми, пропуск 

положень, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова 

збіднені. 

0 балів – неготовність до практичного заняття. 

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється як під час аудиторних 

занять (на семінарах, практичних заняттях), так і у позааудиторний час, 
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визначений викладачем. Контроль самостійної роботи передбачає: визначення 

ступеня засвоєння матеріалу;  визначення якості виконання практичних і 

творчих колективних завдань; відвідування консультацій викладача; своєчасне 

виконання і здача поточних завдань; оцінку знань, здобутих у результаті 

самостійної навчальної роботи. 

 

Норми оцінювання завдань самостійної роботи 

10 балів – матеріал відповідає тематиці поставленого завдання, повністю 

розкриває його сутність, оформлений за всіма вимогами ділового стилю; 

у матеріалі відсутні орфографічні та стилістичні помилки, він вчасно 

складений для перевірки. 

1 бал – зміст матеріалу не зовсім відповідає заданій тематиці або 

недостатньо повно розкриває його сутність; оформлений матеріал містить 

деякі орфографічні, пунктуаційні помилки, у ньому відсутні. 

0 балів – зміст матеріалу не співпадає з завданням, не відповідає діловому 

стилю викладу матеріалу, у ньому наявна велика кількість орфографічних 

та пунктуаційних недоліків. 

 

Тестовий контроль. Кредитний контроль є підсумком певного етапу вивчення 

дисципліни. Його мета – виявлення проміжних результатів засвоєння 

студентами змісту навчальної дисципліни. Тестовий контроль проводиться 

згідно і тематичним планом. Оцінка кредитного контролю здійснюється за 30-

бальною шкалою. Кредитний контроль проводиться у вигляді різнорівневої 

письмової самостійної роботи, яка містить такі завдання: теоретичні питання – 3 

– 8 бали; тестові завдання – 1-2 бали; творчі завдання – 9-15 балів. 

 

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є сума набраних 

студентом за семестр та під час тестового контролю балів.  

У разі, якщо студент бажає підвищити свою підсумкову оцінку він має право на 

складання усного заліку. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

80-89 В 
добре  

65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Бали Критерії оцінки 
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Практично не знає психолого-педагогічної термінології. Володіння 

навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не може користуватися 

підручником, методичними рекомендаціями, іншими дидактичними 

засобами. Володіє тільки окремими прийомами практичної діяльності, 

яких недостатньо для формування вмінь. 
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Має уяву про психолого-педагогічну термінологію. Володіє 

навчальним матеріалом на фрагментарному рівні. Конспект з предмету 

носить не систематизований, фрагментарний характер. Не вміє скласти 

алгоритм відповіді. Не може відповісти на питання чи виконати 

практичну роботу без грубих помилок, на які не звертає уваги. 
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Самостійно відтворює головні положення викладені в базовому 

підручнику чи лекційному матеріалі. Знає основні психолого-

педагогічні терміни. Потребує допомоги викладача чи товаришів для 

відтворення систематизованого навчального матеріалу. При реалізації 

знань у вирішенні практичних завдань потребує допомоги викладача 

на всіх етапах роботи. Часто допускає типові помилки, які при 

допомозі  здатен виправити. Повністю відсутнє знайомство з 

інформацією, що викладена в додатковій літературі. 

D
  

(з
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о
в
іл
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о
) 

Повністю відтворює інформацію що викладена в базовому підручнику. 

Має значні утруднення при необхідності користування додатковою та 

довідниковою літературою. Епізодичне знайомство з періодичними 

психолого-педагогічними виданнями. Сформовані уміння може 

використовувати у стандартних ситуаціях, які закладені у навчальні 

завдання. При виправленні допущених помилок потребує деякої 

допомоги викладача. Затрудняється при необхідності використовувати 

знання отримані при вивченні інших дисциплін.   

С
  

(д
о

б
р

е)
 

На основі володіння матеріалом в обсязі робочої навчальної програми 

дисципліни, під керівництвом викладача вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію про педагогічні явища. 

Цілком самостійно використовує набуті знання, вміння та навички в 

стандартних навчальних ситуаціях. Здатен контролювати свою 

діяльність. При контролі знань досить вільно складає алгоритм 

відповіді. Швидко знаходить необхідну інформацію в довідниковій 

літературі. Знайомий з психолого-педагогічними періодичними 

виданнями останніх років. 
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Вільно володіє матеріалом у відповідності з програмою дисципліни. 

Знання, вміння та навички може самостійно примінять у 

нестандартних ситуаціях навчального характеру. Проявляє інтерес до 

наукової та науково-популярної літератури з предмету. Самостійно 

опрацював рекомендовану, додаткову літературу з предмету. В процесі 

вивчення дисципліни іноді виконував реферати не передбачені 

робочою програмою дисципліни. Проявляє схильність до аналітико-

синтетичної діяльності, здатен висловлювати власну думку що до 

вивченого матеріалу. Отримані знання використовує при аналізі стану 

навчально-виховного процесу в університеті. 

А
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м
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н
о
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На основі досконалого знання матеріалу предмету студент набуті 

знання, вміння та навички використовує при рішенні нестандартних 

задач. Вільно використовує міжпредметні зв’язки, орієнтується у 

періодичній та монографічній літературі з предмету. Легко знаходить 

відповіді на нестандартні, несподівані питання. У складних ситуаціях 

може провести аналіз на рівні теоретичного осмислення. Виявляє 

творчі здібності, нахил до самостійної науково-дослідної роботи, який 

проявляється у наявності наукових публікацій, виступах на наукових 

конференціях. 
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Карта самостійної роботи студента 

_______ групи ______ курсу 

спеціальності Спеціальна освіта 

з дисципліни 

Інклюзивне навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів  

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів всього 

за кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Виклада

ч 

(підпис) 

Кредит № 1 

Тема: «Основи 

інклюзивного 

навчання» 

Підготувати тези 

на тему: 

«Нормативно-

правова база 

організації 

інклюзивної освіти 

в Україні» 

25 45   

  

Підготувати 

мультимедійну 

презентацію на 

тему: «Понятійно-

термінологічні 

визначення та 

основні принципи 

інклюзивної 

освіти» 

20 

Кредит № 2 

Тема: «Педагогіка і 

психологія 

інклюзивного 

навчання» 

Розробити план 

виховних заходів 

на рік, які б 

сприяли 

формуванню 

15 45   
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адекватного 

сприйняття 

людських 

відмінностей у 

здорових учнів 

Контрольна робота 

№ 1 

30   

Кредит № 3 

Тема: «Психолого-

педагогічний 

супровід суб'єктів 

інклюзивної 

освіти» 

Розробити буклет 

на тему: «Роль 

сім’ї в процесі 

інтегрування 

дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами в 

загальноосвітнє 

середовище» 

15 45   

Контрольна робота 

№ 2 

30   

     

ВСЬОГО за семестр – 60 год. 

 

Карту отримав         (ПІБ студента) 

       (підпис)    (дата ) 

*Види представлення результатів самостійної роботи повинні відповідати робочій програмі дисципліни. 

**Розподіл балів за кожен вид самостійної роботи залежить від виду завдання та часу, необхідного для його 

виконання. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за виконання самостійної роботи в одному 

кредиті становить 40 балів.  

***Термін виконання тог чи іншого виду роботи повинен узгоджуватися із графіком навчального процесу 

структурного підрозділу. 
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Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання 

 

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Першим етапом написання роботи є складання бібліографії з обраної 

наукової теми. У роботах подібного рівня не рекомендується обмежуватися 

лише навчальною літературою (підручниками, посібниками або методичними 

розробками), а обов'язково слід ознайомитися з кількома спеціальними 

науковими або науково-популярними дослідженнями, що підвищить якісний 

рівень роботи, її наукову цінність. 

Наступним підготовчим етапом є глибоке вивчення історичних джерел – 

знаходження найбільш яскравих документальних підтверджень тим фактам, 

що викладаються в контрольній роботі, ретельний аналіз та оцінка 

відповідних документів. 

На наступному етапі здійснюється систематизація й узагальнення 

фактичного матеріалу – накопичення необхідного обсягу інформації відповідно 

до теми і структури роботи, відбір найбільш переконливих і вагомих даних, 

розташування їх у певній хронологічній і тематичній послідовності. 

Вся підготовча робота завершується аргументованим та логічним 

викладенням особистих думок у письмовій формі. Головною умовою 

досягнення логічності під час написання контрольної роботи є чітке розуміння 

студентом мети, головних напрямків і кінцевого результату свого дослідження. 

Робота повинна бути переконливою, містити органічний зв'язок між окремими 

питаннями, а також між кожним з них і всією темою в цілому. 

 

Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргументів та 

доводів: порівняння, зіставлення, посилання на джерела тощо. 

Робота над контрольною роботою має бути послідовною, з чітким 

урахуванням її головних етапів, які передбачають: 
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- обрання теми,  

- складання плану,  

- виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми,  

- конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно виписувати 

точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті,  

- власне написання контрольної роботи.  

Контрольна робота повинна включати: 

 титульний аркуш, на якому вказується назва міністерства, 

навчального закладу та кафедри, назва теми контрольної роботи, відомості  про  

студента  (факультет,  група,  прізвище,  ініціали), 

місце й рік написання (Додаток А); 

 план роботи, що відбиває внутрішню структуру роботи (Додаток Б);  

 вступ;  

 основна частина, яка передбачає безпосереднє висвітлення питань 

плану роботи і складається з відповіді на теоретечні питання і, якщо є 

практичні, то й розв'язання практичного завдання;  

висновки;  

 список використаної літератури в алфавітному порядку.  

У Вступі обов’язково слід зазначити мету написання роботи, стисло 

охарактеризувати ступінь розробки проблеми у літературі та навести приклади 

зв’язку із життєвими ситуаціями.  

Приступаючи до розкриття змісту кожного пункту плану, слід повторити 

його найменування. Викладення матеріалу повинно бути самостійним, 

академічно благочинним, у разі цитування текст слід подавати у лапках і 

супроводжувати посиланнями. Оформлення посилань – у квадратних дужках, 

наприклад: [4, 217], де перша цифра означає номер у переліку літератури, а 

друга – номер сторінки. В кінці кожного розкритого питання належить робити 

узагальнення. 

Після розкриття теми треба зробити висновки та навести перелік 

літератури, що цитувалася та використовувалась при підготовці та написанні 
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контрольної роботи. 

 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог: 

 контрольна робота повинна бути охайно оформленою, розбірливо написана 

без скорочення слів (крім загальновідомих скорочень) та надіслана у відповідні 

встановлені строки;  

 сторінки роботи повинні бути пронумеровані (нумерація наводиться у 

правому верхньому кутку листка), а також мати поля для зауважень;  

 зміст контрольної роботи повинен відповідати планові та повністю 

розкривати питання плану;  

 у тексті роботи слід виділяти й озаголовлювати відповідні розділи;  

 в кінці контрольної роботи наводиться список використаної студентом 

літератури згідно встановлених вимог;  

 контрольна робота може бути написана від руки або за допомогою 

технічних засобів і має бути підписана студентом із зазначенням дати її 

виконання.  

При неповному та неправильному виконанні контрольної роботи і порушенні 

інших вимог контрольна робота не зараховується. 

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, 

перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена 

контрольна робота є одним із видів обов'язкових навчальних робіт, за 

результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового 

контролю. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна 

робота залишається у нього для участі у повторній здачі. Контрольні роботи, 
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які визнані викладачем незадовільними, повертаються студенту для повторного 

виконання. У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи 

критеріям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше, 

ніж за тиждень до початку сесії. 

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент 

не допускається до складання сесійного контролю. 

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в 

установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається 

прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом відповідної 

кафедри з врахуванням поважних причин, підтверджених документально. 

Контроль кафедр з питань перевірки та своєчасного надання консультацій 

студентам у міжсесійний період здійснює завідувач кафедри університету. 

Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні роботи 

знищуються, про що на кафедрі складається відповідний документ (акт) із 

зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання 

зберігаються на кафедрах протягом одного календарного року. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  

1 Мета і завдання інклюзивної освіти  

2. Різноманіття підходів до інтерпретації поняття «Інклюзивна освіта»  

3. Міжнародні правові документи, що становлять нормативно-правові основи 

інклюзивної освіти  

4. Документи, що регулюють інклюзивну освіту на території України 

5. Розмежування понять «інтегрована освіта» і «інклюзивна освіта» 

6. Принципи та методика підготовки вчителя до інтегрованого навчання дітей з 

обмеженими можливостями  

7. Моделі освітньої інтеграції дітей шкільного віку з обмеженими 

можливостями здоров'я  

8. Моделі освітньої інтеграції дітей дошкільного віку з обмеженими 

можливостями здоров'я  
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9. Етапи становлення системи спеціальної освіти в Україні 

10. Концепція інтегрованої освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

11. Експериментальні моделі інклюзивної освіти.  

12. Сутність, функції і структура інклюзивного процесу навчання. 

13. Корекційно-розвиваючі технології в системі навчання осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я в умовах інклюзивного навчання  

14. Умови, що забезпечують спеціальні освітні потреби дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 

15. Діагностико-консультативна робота з дітьми дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання. 

16. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного навчання.  

17. Виховничо-освітня робота з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання.  

18. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного навчання. 

19. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання. 

20. Психолого-педагогічний супровід сімей учнів з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання. 

21. Структура і зміст діяльності служби психолого-педагогічного супроводу в 

умовах інклюзивного навчання. 

22. Тьюторства в інклюзивному освітньому просторі  

23. Інклюзивної моделі дошкільної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами. 

24. Інклюзивна і спеціальна освіта - проблеми та перспективи. 

25. Принципи побудови індивідуальних програм психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. 

26. Умови реалізації завдань інклюзивного навчання. 

27. Чим відрізняються поняття «інтеграція» та «інклюзія»? 
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28. Розкрийте сутність основних складових інклюзії. 

29. Назвіть причини, внаслідок яких впровадження інклюзії у школі може 

виявитися неефективним. 

30. Перерахуйте складники успішного впровадження інклюзивної практики. 

31. Якою має бути ефективна школа? 

32. Охарактеризуйте роль педагога у впровадженні інклюзивної практики. 
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Додаткова інформація 

Особливості впровадження інклюзивної освіти в різних країнах світу 

Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітні 

навчальні заклади в країнах Центральної Європи В передових країнах Західної 

Європи, починаючи з 70-х років ХХ ст. відбувалася перебудова спеціальної 

освіти. Зокрема, інклюзивне навчання дітей з особливостями розвитку 

визначено як основну форму здобуття освіти неповносправними.  

Інклюзивне навчання в Італії. 

Серед європейський країн Італія посідає чільне місце у впровадженні ідей 

інклюзивного навчання, оскільки однією з перших визнала інклюзивне 

навчання найприйнятнішою для неповносправних дітей формою здобуття 

освіти. За визначенням директора Департаменту Національних досліджень у 

галузі освітніх інновацій в Італії P. Tortora, «Італія у цьому відношенні стала 

лабораторією для всього світу, оскільки саме латинська культура зорієнтована 

на визнання автономності та гідності кожної людини».  

Освітню реформу в країні, яку було проведено у 1972 р., ініціював 

громадський рух «Демократична психіатрія». Метою цього громадського 

об’єднання було досягнення прогресивних змін у психіатричних лікувальних 

установах, усунення відособлення та ізоляції соціально не небезпечних осіб з 

порушеною психікою, які стали в’язнями ізольованих закладів. Учасники цього 

руху вважали, що виникнення психічних відхилень у багатьох випадках 

провокується суспільством і школою, в тому числі і спеціальними навчальними 

закладами. Тому варто ініціювати зміни і, насамперед, запровадити шкільну 

реформу, яка б надала можливість людям з психофізичними особливостями 

почуватися повноцінними членами суспільства.  

Під тиском громадськості у 1971 р. в Італії був ухвалений новий «Закон 

про освіту», який законодавчо закріпив право батьків на вибір навчального 

закладу, визначив статус масових шкіл, де навчаються всі діти з проблемами в 

розвитку, забезпечив державну підтримку щодо здобуття освіти дітям з 

особливостями психофізичного розвитку.  
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Як зазначає Banathy Bela, «…закон затвердив зміни, що наступили у 

житті, оскільки цього вимагав час». У 1977 р. були розроблені додатки до 

«Закону про освіту», які визначали, що діти з особливостями розвитку мають 

ходити до школи поблизу домівки та навчатися у класах разом зі своїми 

однолітками; наповнюваність класів не може перевищувати 20 учнів; у такому 

класі можуть навчатися не більше 2 дітей з порушеннями; спеціальні класи в 

масових школах анулюються; школярі з особливими освітніми потребами 

мають бути забезпечені кваліфікованою підтримкою з боку педагогів і 

різнопрофільних фахівців, які працюють з ними за узгодженими програмами; у 

класах із сумісним навчанням мають працювати спеціальні педагоги разом з 

учителями.  

В оновленому «Законі про освіту» 1992 р., у розділі про навчання дітей з 

особливими потребами, серед пріоритетів визначено: роботу щодо взаємодії 

шкіл з установами різного підпорядкування з метою надання всебічної 

допомоги школярам з особливими освітніми потребами різнопрофільними 

фахівцями, які мають працювати узгоджено та в тісному контакті; залучення 

батьків до процесу навчання дітей з особливостями розвитку тощо. Дані, які 

наводить відомий італійський дослідник B. Banathy, свідчать, що нині в країні 

понад 90% дітей з особливостями психофізичного розвитку здобувають освіту в 

закладах загального типу.  

В освітніх департаментах провінцій країни функціонують консультативні 

служби, до складу яких входять різнопрофільні фахівці, адміністратори шкіл, 

працівники управлінь освіти, представники громадських організацій, за 

необхідності долучаються спеціалісти служб охорони здоров’я. Співробітники 

цих служб організовують інклюзивне навчання, діагностуючи дітей і 

визначаючи їхні потреби, надають консультативну та навчально-методичну 

допомогу педагогам і шкільній адміністрації. У масових муніципальних 

закладах (і в дошкільних, і в шкільних) працюють асистенти вчителів, які 

надають допомогу школярам з обмеженими можливостями здоров’я та разом з 

педагогом класу відповідають за успішність учнів з особливими потребами. 
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Асистенти вчителів спільно з педагогом складають індивідуальні навчальні 

плани для кожного учня з особливостями психофізичного розвитку з 

урахуванням його навчальних потреб, в т. ч. з корекційно-реабілітаційної 

допомоги, яка в окремих випадках надається поза межами школи – в центрах 

медико-соціальної реабілітації.  

Психолого-медико-соціальні центри (досвід Бельгії). 

Цікавий досвід навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку 

має Бельгія. У цій країні правовою основою освіти осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я є «Закон про спеціальну освіту», ухвалений у 1970 р. 

Суттєві зміни до нього було внесено Декретом Уряду від 28 липня 1978 р. 

Закон визначає основні положення здобуття освіти неповносправними у світлі 

загального реформування системи освіти, серед яких і право батьків на вибір 

освітнього закладу для своєї дитини.  

Як зазначають бельгійські вчені у галузі спеціальної освіти W. Weiss та 

W. Werdajk, шляхи здобуття освіти неповносправними визначалися у Бельгії 

тривалий час. Ще в 1960 р. «Законом про освіту» було визначено необхідність 

створення служб психолого-медико-соціального супроводу, які б вирішували 

проблеми вибору освітнього маршруту дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Саме ці служби визначають майбутнє перебування дитини у 

спеціальних установах, де здобувають освіту 4% усіх дітей шкільного віку. У 

Бельгії функціонують 8 типів спеціальних закладів: для дітей з легким ступенем 

розумової відсталості, з середнім і важким, з емоційно-вольовими 

порушеннями та розладами поведінки, з фізичними розладами, з порушеннями 

зору та слуху, із соматичними захворюваннями, з труднощами у навчанні. 

Після проходження дітьми з порушеннями розвитку ретельного психолого-

медико-соціально-педагогічного обстеження, яке відбувається в ПМС-центрах 

(психолого-медико-соціальних центрах), складається загальний висновок і 

надаються рекомендації стосовно майбутнього навчання дитини. Батьки 

(опікуни) дитини беруть активну участь в обговоренні результатів та ухваленні 

кінцевого рішення щодо вибору освітнього закладу – масового чи спеціального.  
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ПМС-центри функціонують у системі масової та спеціальної освіти. Їх 

робота зосереджена на наданні допомоги школам, батькам і дітям з особливими 

освітніми потребами. Допомога спеціалістів ПМС-центрів школам полягає у 

визначенні освітнього маршруту дитини з особливими потребами (переведення 

її з одного закладу до іншого, з нижчого освітнього рівня на вищий), у 

складанні індивідуальних планів навчання, у проведенні корекційної роботи 

тощо.  

Фахівці ПМС- центрів вичерпно інформують батьків щодо надання 

освітніх, медичних і соціальних послуг дітям з особливостями розвитку в 

системі спеціальної та загальної освіти, допомагають у прийнятті рішень 

стосовно перебування їхньої дитини в тому чи іншому навчальному закладі, 

допомагають в одержанні різних видів медичної та соціальної допомоги. Дітей, 

які потребують професійної допомоги, спеціалісти ПМС-центру ретельно 

обстежують і вивчають, надають їм консультації, проводять розвивально- 

корекційні заняття тощо.  

Законодавчі освітні акти Бельгії передбачають певну свободу в 

організації освітніх закладів: муніципальні освітні заклади, фінансове 

забезпечення яких відбувається за рахунок місцевих органів самоврядування; 

громадські освітні заклади, які утримуються громадськими фондами; приватні 

заклади, фінансове утримання яких беруть на себе приватні особи та громадські 

організації, в тому числі і релігійні. При наданні дитині з порушеннями 

розвитку можливості навчатися інтегровано всі учасники цього процесу 

укладають угоду та розробляють індивідуальний навчальний план. Цей план 

складається з детального опису особливостей і потреб дитини, з визначення 

додаткової допомоги, яку вона має одержувати (в тому числі, хто її надаватиме, 

як часто та де саме).  

У Бельгії основними службами підтримки дітей з особливими потребами 

в умовах сумісного навчання є психолого-медико-соціальні центри, що 

забезпечують надання спеціальних додаткових послуг учням, які того 

потребують. Залежно від кількості школярів з особливостями розвитку в певній 
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місцевості, організовуються ПМС-центри різного підпорядкування 

(позашкільні та шкільні). Фахівці центру надають психолого-педагогічну та 

медико-соціальну допомогу учням з порушеннями розвитку та їхнім сім’ям, 

консультують батьків, надають навчально-методичну допомогу вчителям, 

однак, основна спрямованість їхньої роботи – це діти з особливими потребами.  

У Бельгії функціонують служби різного підпорядкування (Міністерств 

охорони здоров’я, соціального забезпечення), які, в разі необхідності, надають 

додаткові спеціальні послуги дітям з обмеженими можливостями здоров’я та 

сім’ям, в яких вони проживають. У школах з інклюзивним навчанням 

спеціальні педагоги працюють як у штаті засаду, так і запрошуються за угодами 

зі спеціальних шкіл.  

На перших етапах навчання спеціальні педагоги проводять індивідуальні 

заняття з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, надалі до 

обов’язків спеціального педагога входить ознайомлення вчителя з проблемами 

дитини, залучення його до роботи із використанням певних методів і прийомів 

навчання, надання консультацій. Залучення до навчального процесу педагогів зі 

спеціальних шкіл дає можливість використовувати відповідні досвід та знання, 

а також усувати бар’єри між спеціальною та загальною освітою.  

Діти з особливостями розвитку, які були переведені зі спеціальних шкіл, 

упродовж першого року навчання одержують необхідну спеціальну допомогу 

(далі ця допомога надається індивідуально та за потреби). Адміністративні 

органи несуть повну фінансову та організаційну відповідальність за кожного 

інтегрованого учня і сприяють задоволенню його особливих потреб.  

Варіативність надання психолого-педагогічної підтримки у процесі 

інклюзивного навчання (досвід Німеччини). 

Слід зазначити, що подібне реформування освітньої галузі відбулося в 

Німеччині, де на початку 70-х років, завдяки діяльності громадської 

батьківської організації «Життєва допомога», Міністерством у справах освіти, 

релігії і культури були ухвалені нормативно-правові акти, які засвідчили, що 

кожна дитина з обмеженими можливостями має право на вибір навчального 
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закладу, має бути забезпечена психолого-педагогічним супроводом, залучена 

до педагогічного процесу, незалежно від ступеня складності захворювання.  

Основоположним освітнім документом з організації спільного навчання 

дітей з порушеннями розвитку та їхніх здорових однолітків для всіх регіонів 

країни (Земель) стали ухвалені у 1972 р. «Рекомендації з організації 

спеціального навчання». Цей документ уможливив розвиток «кооперативних» 

форм організації освітньої діяльності масових і спеціальних шкіл, що 

передбачають спільне проведення масових заходів, окремих навчальних занять, 

відвідування учнями з порушеним розвитком масової школи та надання їм 

корекційно-реабілітаційних послуг у спеціальному закладі тощо.  

У вирішенні питань психолого-педагогічного супроводу учнів з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання Німеччину з-поміж 

інших європейських країн вирізняє варіативність його організації, що 

зумовлена відмінностями у законодавстві Земель. В окремих Землях освітні 

нормативно-правові акти передбачають, що школи можуть мати у своєму штаті 

спеціальних педагогів і фахівців, які надають допомогу дітям з особливими 

потребами. В окремих випадках спеціальні педагоги виконують функції 

асистента вчителя, співпрацюючи з педагогами класу. Психолого-педагогічний 

супровід забезпечується педагогічними центрами, які функціонують у кожному 

регіоні, хоча форми організації роботи можуть бути різні. Центри надають 

різнопланову допомогу школярам з особливими освітніми потребами, 

проводять з ними профорієнтаційну роботу, координують діяльність 

різнопрофільних фахівців, консультують батьків і вчителів масових та 

спеціальних шкіл тощо.  

Окрім центрів підтримку учням з особливими потребами надають 

служби, що функціонують поза межами шкіл і фінансуються органами 

місцевого самоврядування. Це – медико-соціальні служби, ресурсні центри, 

реабілітаційні заклади тощо. Нині у Німеччині, паралельно із системою 

спеціальних освітніх установ, де перебувають діти, переважно, зі складними 

порушеннями, функціонують заклади інклюзивного навчання.  
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Словаччина, Чехія та Польща – на шляху до інклюзії 

Цим країнам притаманні форми повного та часткового інтегрування (коли 

учні навчаються сумісно або проводять 80 та більше відсотків навчального часу 

у спецкласах). Варто зазначити, що в Чехії має місце так звана зворотне 

інтегрування: усі спецшколи мають дозвіл навчати дітей, що не мають вад 

психофізичного розвитку. Кількість таких дітей є обмеженою – не більше 25-ти 

відсотків від загальної кількості учнів у класі.  

У Чехії послуги дітям з особливими потребами та молоді взагалі 

надаються спеціальними навчальними центрами, які зазвичай є частиною 

спеціальної школи. У цих центрах працюють команди спеціалістів (два 

спецпедагоги – як для дітей молодшого, так і старшого віку, психолог і 

соціальний працівник). Цими спеціалістами здійснюється спеціальне 

діагностичне навчання, лікувальні заняття, психотерапія, спеціальні 

корекційно-розвивальні заняття, також вони відповідають за складання 

індивідуальних навчальних планів у тісній співпраці з учителями загальних 

класів і батьками. Інтегровані учні розглядаються як пацієнти денної 

амбулаторії. Серед основних цілей цих центрів є інтегрування учнів до 

загальноосвітньої школи за місцем проживання, тобто впровадження 

інклюзивної форми навчання.  

 

Діти з особливими потребами та організація їх навчання 

 Найбільше дітей з особливими потребами саме в дошкільному віці 

перебувають разом зі своїми однолітками, найменша частка інтегрованих учнів 

з особливими освітніми потребами старших класів. Аналітичні дані 

засвідчують, що ставлення вчителів загальноосвітніх шкіл до роботи з учнями з 

особливими потребами значною мірою залежить від їхнього досвіду, від рівня 

фахової підготовки та належної допомоги вчителям з боку адміністрації та 

батьків учнів. Найменше бажання інтегрувати учнів з особливими потребами 

виявляють учителі загальноосвітніх шкіл, коли йдеться про емоційні чи 

поведінкові розлади. Аналіз досвіду навчання дітей з особливостями 
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психофізичного розвитку у країнах Європи свідчить, що у переважній 

більшості з них інклюзивне навчання є основною формою здобуття освіти 

неповносправними.  

Однак, варто наголосити, що діти з особливими освітніми потребами 

мають змогу здобувати освіту і в спеціальних навчальних закладах, і в закладах 

масового типу. У європейських країнах спеціальні заклади функціонують і 

надають допомогу дітям з обмеженими можливостями здоров’я, однак, вони не 

є сегрегативними осередками. «Кордони» між спеціальною та загальною 

освітою прозорі, оскільки країни з демократичним устроєм пропагують 

цінності громадянського суспільства, яке базується на ідеях рівноправності, 

толерантності та інклюзії. Вочевидь, досить повно характеризує європейську 

освітню ситуацію норвезький професор Stangvik S.: «Процес інклюзії має 

кілька стадій: від явного чи прихованого спротиву, через пасивне сприйняття – 

до активного. Сьогодні ми наближаємося до завершальної стадії. Втім, для 

цього потрібно було близько 20 років». 
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Українське законодавство щодо організації інклюзивної освіти 

Конституція України у статті 53 гарантує всім громадянам право на 

освіту. В Основному Законі не передбачено жодних винятків чи подвійних 

тлумачень стосовно дітей з особливими потребами. Разом з положенням про 

охорону державою сім'ї, материнства й дитинства це дає певні підстави 

говорити про пріоритет інклюзивної форми навчання порівняно з навчанням у 

школі-інтернаті. Закон України «Про освіту» згадує про можливість навчатись 

екстерном і вдома, але ніяк не згадує про інтегроване навчання.  

У законі України «Про загальну середню освіту» є згадка про існування 

дітей з особливими потребами в освітньому полі як «дітей для навчання у 

спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах)» без згадки про 

можливість їх інтеграції. Закон України «Про загальну середню освіту» містить 

доволі контраверсійне твердження про дітей з особливими потребами.  

Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх 

школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних 

закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-

педагогічних консультацій у порядку, установленому Міністерством освіти 

України. У разі якщо батьки або особи, які їх замінюють, усупереч висновку 

відповідної психолого-медикопедагогічної консультації відмовляються 

направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-

інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою». 

 Тобто, з одного боку, держава нібито підтримує скерування дітей в 

інтернати, бо так правильно з точки зору комісії, а з іншого – дозволяє вчитися 

за місцем проживання. Саме положення про індивідуальну форму навчання 

дозволяє дитині вчитись удома, але ніби то й не забороняє відвідувати окремі 

або навіть усі заняття у школі за місцем проживання.  

Закон України «Про охорону дитинства» у статті 26 «Захист прав дітей-

інвалідів та дітей із вадами розумового або фізичного розвитку» стверджує, що 

«дискримінація дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового або фізичного 

розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям- інвалідам і дітям з 
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вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими 

громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку…».  

З іншого боку, стаття 27 передбачає, що існують «діти-інваліди та діти з 

вадами розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатись у 

загальних навчальних закладах» і тим самим заперечує рівність прав дітей з 

особливими освітніми потребами на доступ до освіти. Згадка про «інклюзивну 

освіту» (інакше кажучи – «залучення»), що означає навчання дітей з 

особливими потребами разом з іншими дітьми в тих самих загальноосвітніх 

класах за місцем проживання, в офіційних документах ще не набула 

поширення. Але близькі за змістом «інтегроване навчання», «інтеграція до 

загальноосвітніх закладів» у позитивному плані згадуються в офіційних 

документах на рівні постанов Кабінету Міністрів України та державних 

програм. Зокрема в Доктрині освіти (2001) є посилання на рівний доступ до 

якісної освіти, однак інтеграція розуміється не як залучення учнів до загальних 

шкіл, а більше як наближення спеціальних закладів освіти до загальної системи.  

Натомість, Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 

схвалена Постановою Кабміну України № 1545 від 12.10.2000 p., серед 

загальних положень містить фразу, що «на зміну ізольованому інтернатному 

вихованню дітей-інвалідів повинно прийти інтегроване навчання й виховання», 

а в «напрямках реабілітації» передбачає «перебування дитини- інваліда в 

дитячому колективі без ізоляції від суспільства (як це відбувається в закритих 

інтернатних установах), в умовах звичайного середовища» та про «поступову 

інтеграцію дітей-інвалідів до дитячих дошкільних закладів і загальноосвітніх 

шкіл». Тут також задекларовані збереження сім'ї на противагу влаштуванню 

дитини в інтернат і перевага «інтеграції до учнівського колективу» над 

домашньою формою навчання.  

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного або розумового розвитку (Постанова Кабміну 

України від 5.07.2004 № 848), однією зі своїх цілей бачить «створення 

передумов для запровадження інтегрованого навчання дітей». Пункт 9 
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зазначеного документа зобов'язує всі загальноосвітні навчальні заклади, 

незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, працювати за цим 

Державним стандартом, якщо в закладі навчаються діти з особливими 

потребами. Але, на жаль, на сьогодні відсутній механізм упровадження та 

реалізації положень даного документа, і він не має практичного втілення.  

Непокоїть також спроба дещо завуальованої заборони відвідування 

школи дитиною, якій призначена індивідуальна форма навчання, що міститься 

в листі МОН України № 1/9-3 від 11.01.05, в якому стверджується, що ст. 13 

Закону України «Про загальну середню освіту» тлумачить індивідуальну та 

групову форми навчання як нібито взаємовиключні, хоч із самого тексту статті 

закону цього не випливає (у листі «за груповою чи індивідуальною формами», а 

в самому законі – «за груповою та індивідуальною формами»). Слід відзначити, 

що в попередній редакції «Положення про індивідуальне навчання» (наказ 

МОНУ № 430 від 05.09.2000) були набагато більш демократичні й розширені 

тлумачення, сприятливіші для інклюзивного навчання, наприклад: «1.7. Учні 

мають право індивідуально вивчати один, декілька або всі предмети 

навчального плану й відвідувати відповідні заняття в навчальному закладі, на 

базі якого здійснюється їхнє індивідуальне навчання, за власним вибором. 

Індивідуальне навчання може проводитись у приміщенні школи, у домашніх 

умовах, у лікувальному закладі тощо».  

У чинному «Положенні про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.12.2002 р. № 732 зі 

змінами) принаймні двічі зустрічається обґрунтування можливості поєднання 

індивідуальної та групової форм навчання – у лікарнях і в молодших класах за 

однотипними індивідуальними навчальними програмами: «2.10. У разі 

здійснення індивідуального навчання за однотипними індивідуальними 

навчальними програмами учнів 1-4-х класів на окремих заняттях можна 

об'єднувати у групи чисельністю не більше 5 осіб».  

З 2001 року Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом 

спеціальної педагогіки НАПН України та за підтримки Всеукраїнського фонду 
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«Крок за кроком» проводить науково-педагогічний експеримент «Соціальна 

адаптація та інтегрування у суспільство дітей з особливостями психофізичного 

розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах». Понад 20 навчальних закладів з різних областей України задіяно в 

цьому експерименті. Позитивний досвід впровадження інклюзивної освіти нині 

поширюється на інші навчальні заклади України.  

Впровадженню інклюзивної освіти в Україні на основі використання 

найкращого світового досвіду сприяє Національний україно-канадський проект 

« Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні», в 

рамках якого відпрацьовуються та удосконалюється нормативно-правова база 

та інклюзивні технології навчання Позитивний досвід впровадження 

інклюзивної освіти нині поширюється на інші навчальні заклади України, які 

домагаються мати статус експериментального закладу, оскільки статус 

експериментального майданчика дозволяє застосовувати інші, відмінні від 

офіційно затверджених навчальні програми та плани, уводити додаткові чи 

інші, відмінні від типових, ставки персоналу, застосовувати новітні засоби 

навчання, авторські підручники тощо.  

Нижче наведені цитати з окремих документів, які можуть певною мірою 

стосуватись організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах. 

Зокрема, у Наказі МОН України № 849 від 3 листопада 2004 р. йдеться про те, 

що в рамках свого індивідуального навчального плану діти з особливими 

потребами могли би мати, крім загальноосвітнього, ще й корекційний, 

реабілітаційний, логопедичний компонент тощо: «Для створення оптимальних 

умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, підготовчого, 1–4-х класів проводяться 

індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку». Досить цікаві пункти 

містяться в «Комплексній програмі освіти та фахової підготовки інвалідів», 

затвердженій спільним наказом МОНУ та АПН України від 26.11.2002: 

«створити в кожному районі міст і смт не менше однієї загальноосвітньої 

школи з необхідними умовами для навчання інвалідів з метою забезпечення 
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ранньої соціальної адаптації дітей-інвалідів, які не мають відставання в 

інтелектуальному розвитку», відповідальними за які визначені «Міністерство 

освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки, 

Міністерство фінансів, міські і обласні державні адміністрації, громадські 

організації інвалідів (протягом періоду реалізації програми)», і далі – 

«розробити нормативи чисельності і ввести в спеціальних школах-інтернатах, 

центрах професійної, соціальної, медичної реабілітації інвалідів, навчально-

виробничих підприємствах і ВНЗ І–IV рівнів акредитації посади вчителів 

(викладачів) валеології, реабілітологів, психологів, профконсультантів, 

сурдоперекладачів та інших спеціалістів у межах виділених асигнувань». У 

зазначеному документі також передбачається кадрове забезпечення навчання 

дітей з особливими освітніми потребами: «..забезпечити практичними 

психологами і соціальними педагогами всі дошкільні навчальні заклади 

компенсуючого типу, спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, 

загальноосвітні школи, професійно-технічні училища соціальної реабілітації 

для дітей, які потребують особливих умов виховання, загальноосвітні школи-

інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги.  

Завдяки співпраці психолого-медико-педагогічних консультацій і центрів 

практичної психології та соціальної роботи розширюються можливості 

інтегрування дітей з особливими потребами в суспільство, підвищується 

ефективність ранньої діагностики відхилень у розвитку дітей та здійснюється 

цілеспрямована розвивально-корекційна робота безпосередньо у навчальному 

закладі, де навчається дитина». Нині активна робота проводиться над 

доопрацюванням основних освітніх законів, зокрема в закон «Про освіту», 

введено поняття інклюзивного навчального закладу, Кабінетом Міністрів 

України затверджено «Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах про інклюзивне навчання»( Постанова 

Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872).  
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Сучасні проблеми теорії і практики у впровадженні інновацій 

в освіті дітей з особливими освітніми потребами 

Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового бачення 

розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному 

житті, що цілком природно актуалізувало складні психолого- педагогічні 

проблеми розвитку всієї національної системи освіти. Система освіти в Україні 

розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства. Її 

основне завдання полягає у вихованні покоління людей, які здатні оберігати та 

примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, 

розвивати і зміцнювати незалежну, соціальну та правову державу як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти.  

На сьогодні світовою тенденцією сучасності є прагнення 

деінституалізації та соціальної адаптації осіб з особливостями психофізичного 

розвитку. У нашому суспільстві починає формуватися нова культурна й освітня 

норма-повага до людей фізично та інтелектуально неповносправних.  

Згідно зі статутом Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої декларації 

про права людини діти-інваліди мають рівні права і можливості з іншими 

людьми. Прийняті Генеральною асамблеєю ООН Конвенція про права дитини 

та Декларація про права інвалідів визначили пріоритети в правах дітей з 

особливими освітніми потребами на освітні, медичні послуги та професійну 

підготовку і трудову діяльність. Кожна держава прагне привести у 

відповідність з міжнародними нормами власну законодавчу базу. У статті 53 

Конституції України, законах «Про освіту», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів України», «Про охорону дитинства» засвідчено право 

інтеграції дорослих і дітей з особливостями розвитку та створення для них 

відповідних соціально-економічних умов.  

Діюча в нашій державі протягом десятиліть система спеціальних 

навчально-виховних закладів має чітку і диференційовану систему закладів 

восьми типів для кожної категорії дітей, що мають особливості психофізичного 

розвитку (глухих, слабочуючих, сліпих, слабозорих, дітей з порушеннями 
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опорно-рухової сфери, затримкою психічного розвитку, обмеженими 

розумовими можливостями, мовленнєвими вадами). Одним із перспективних 

напрямків реформування спеціальної освіти цих категорій дітей є їх інтегроване 

навчання в загальноосвітніх закладах.  

Характерною особливістю сьогодення системи спеціальної освіти в 

Україні є реконструювання її на демократичних засадах. Намітилась тенденція 

переходу до альтернативних моделей психолого-педагогічної підтримки, 

вільного вибору форм навчання дітей, рівня і діапазону освітніх послуг. 

Держава посилила увагу до проблем дітей-інвалідів, гуманістичні підходи до 

освіти яких базуються на принципах:  

- природної соціалізації ( не відривати дитину від сім’ї);  

- додаткових моделей спеціальної освіти, вибору батьками форм і видів 

майбутньої освіти; 

 - перспективним вважається і третій принцип – фінансувати не школу за 

надані освітні послуги, а дитину з тим, щоб форму, рівень і діапазон послуг 

обирали її батьки.  

Для більшої зацікавленості у збереженні чи розширенні контингенту 

учнів, наприклад у США, школи постійно дбають про зростаючий рівень 

навчально-виховного процесу. Для вирішення питання фінансування освітніх 

потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку мають вноситися зміни 

у державний (регіональний, місцевий) бюджет, державні та регіональні 

програми незалежно від того де навчається дитина – в державному, 

комунальному чи приватному закладі.  

На сьогоднішній день позитивне розв’язання питання про залучення дітей 

з особливими потребами до звичайних класів у повній мірі залежить від 

зацікавленості і мотивації адміністрації шкіл та вчителів. Тому 

результативність цієї роботи є лише в тих закладах, де вчителі відчувають свою 

відповідальність і наполегливо працюють з дітьми і їх родинами.  

Умовою досягнення успіху являється співпраця педагогів з батьками, 

медиками та іншими фахівцями, а також: визначення потреб дитини, розробка 
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відповідних заходів для її підтримки, розробка високоякісних навчальних 

програм на основі інформації про розвиток дитини, відповідна професійна 

підготовка вчителів та постійне підвищення кваліфікації. У класі мають бути 

створені такі умови, щоб всі діти відчували свою цінність і могли брати 

активну участь в усіх шкільних справах. Активна участь батьків у 

педагогічному процесі є надзвичайно важливою умовою для налагодження 

партнерських стосунків, організації роботи в спільній команді педагогів, 

батьків і фахівців для спільного прийняття рішень, плануванні навчальних та 

реабілітаційних заходів. Головною ланкою команди повинні бути батьки.  

Існують три головні моделі командної діяльності: мультидисциплінарна, 

інтердисциплінарна, трансдисциплінарна. 

 Мультидисциплінарна модель: дитина і сім’я знаходяться у центрі уваги, 

однак фахівці не контактують один з одним. Між членами команди немає 

взаємодії, дослідження і послуги їх ізольовані.  

Інтердисциплінарна модель: увага концентрується на дитині і сім’ї, проте 

фахівці більш пов’язані один з одним.  

Трансдисциплінарна модель : дитина і сім’я знаходяться у центрі уваги і 

між ними та фахівцями існує міцний взаємозв’язок.  

Також існує змішаний підхід, при якому дитина розглядається 

комплексно, тобто всі досягнення та послуги повністю інтегровані. Найбільш 

придатним для роботи з дітьми з особливими потребами є 

трансдисциплінарний підхід, в якому існує ефективний обмін інформацією 

серед членів команди, відчувається колективна відповідальність за загальні 

результати. Всі члени команди повинні активно співпрацювати при розробці 

індивідуального навчального плану роботи дитини.  

При роботі з дітьми з особливими потребами доцільніше оцінювати 

досягнення індивідуально визначених цілей, ніж порівнювати їх з типовим. 

Важливим моментом у роботі з дітьми є процес спостереження їх розвитку. 

Аналіз результатів допоможе вчителеві визначити сильні якості, схильності і 
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потреби дітей-інвалідів. Все це є кроком до розробки відповідних заходів для 

попередження і вирішення проблем дитини.  

Спостереження за дитиною ведеться безперервно, результати 

аналізуються, і на основі результатів аналізу коригуються дії вчителів. 

Планування індивідуальної роботи з дитиною є своєрідним прогнозом стосовно 

дитини. Він дозволяє побачити цілісну картину особистості дитини , її можливе 

майбутнє. Дітям-інвалідам потрібен більш тривалий час для оволодіння 

функціональними навичками, тому педагогам в першу чергу, необхідно 

приділяти увагу розвитку вмінь, які дають дитині-інваліду відчуття 

самостійності та власної значущості.  

Вчителі інклюзивних класів повинні створити демократичну атмосферу і 

всіляко сприяти формуванню міцних дитячих колективів. Всі діти, незалежно 

від стану їхнього здоров’я повинні мати однакові права і можливості. 

Сприятливе середовище заохочує всіх дітей, незалежно від їхніх можливостей, 

до досліджень, ініціативи, творчості, що забезпечує успішне навчання і 

розвиток. Почуття приналежності є дуже важливим для дітей. Тому вчитель має 

створювати ситуації позитивних соціальних взаємин учнів. Завдяки контактам з 

однолітками діти розвиваються емоційно і соціально, вони вчаться жити у 

злагоді з людьми, у них формується самоповага.  

Педагоги повинні постійно демонструвати батькам, що вони є важливими 

членами шкільного колективу, бажаними і потрібними у школі, що їхній внесок 

у загальну справу є цінним і необхідним. Важливо підкреслити: у своїй 

виховній роботі з сім’єю вчитель лише у тому випадку досягне поставленої 

мети, коли його особисте відношення до дитини буде для батьків тим взірцем, 

до якого їм захочеться наблизитись. Запорука успіху у діяльності інклюзивних 

класів – у командній роботі всіх причетних до цієї справи осіб: родини, 

медиків, інших фахівців.  

Серед найважливіших питань інклюзивної освіти є створення відповідної 

бази для корекційного блоку: наявність програм, підручників, спеціального 

обладнання, дидактичних матеріалів, надання діагностичних, консультативних 
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та дійових послуг фахівцями (логопедами, дефектологами, психологами, 

соціальними працівниками, дитячими психіатрами). А це передбачає введення 

до штату школи додаткових штатних одиниць та постійного психолого-медико-

соціального супроводу дітей, які навчаються.  

Особливі вимоги ставляться перед вчителем, який безпосередньо працює 

з дітьми з особливими освітніми потребами. Насамперед, це всебічне вивчення 

анамнезу дитини, розуміння її особливостей, знання закономірностей розвитку, 

вивчення психічних якостей, вміння спостерігати за дитиною та регулювати її 

навантаження, вміння адаптовувати навчальні плани та методики до 

специфічних потреб дітей, створювати оптимальні умови для спілкування та 

адаптації до соціального середовища. Для більш ефективного впровадження 

процесу інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір набули поширення так звані різнорівневі моделі 

навчання дітей. До закладів нового типу відносяться навчально-реабілітаційні 

центри. Прикладом нового бачення дитини у соціумі та підготовці її до життя є 

Хортицький навчально- реабілітаційний центр – заклад з новою методологією 

життєтворчості особистості дитини. В ньому вчаться 280 дітей, які мають 

проблеми із здоров’ям. Структура закладу включає дошкільні різновікові 

групи, школу- інтернат та коледж. Студенти коледжу оволодівають 

спеціальностями психолога та соціального педагога і під час навчання 

виконують волонтерські функції, практикуються у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Режим роботи закладу з денним включенням 

учнів, повним включенням з перебуванням у закладі цілий тиждень у класах 

педагогічної підтримки. У закладі працюють 186 педагогів, 10 лікарів та 10 

медсестер, психолог, логопед, соціальний педагог, дефектолог. У закладі діє 

своя видавнича база, наукові кафедри, у позакласній роботі запроваджена 

клубно-студійна система для реабілітаційної роботи засобами прикладного 

мистецтва, дії театр «Інклюзив».  

У державних документах зазначається, що система спеціальної освіти для 

дітей з відхиленнями в розвитку є неповною без особливої ланки – раннього 
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виявлення та ранньої комплексної допомоги. Тобто період немовляти, ранній та 

дошкільний вік є найбільш важливими та значимими періодами розвитку дітей-

інвалідів. Саме в цей час існує унікальна можливість подолати наслідки того чи 

іншого сенсорного або інтелектуального порушення та запобігти формуванню 

особливої позиції у середовищі здорових дітей шляхом нормалізації життя 

дитини у сім’ї і включення батьків в процес реабілітації.  

Введення нових форм освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

в інтегрованому середовищі не означає, що мережа спеціальних закладів 

повинна скорочуватись. На це є вагомі причини, насамперед, соціально-

економічні та культурологічні. Існують проблеми сімей, де батьки не в змозі 

задовільно утримувати цих дітей, не кажучи за оплату освітніх та інших послуг. 

Впровадження інклюзивної освіти є складною та багатоаспектною проблемою. 

Вона містить цілу низку нерозв’язаних питань. Насамперед, це рівень, обсяг 

спеціальних освітніх послуг, зокрема таких, як навчання за індивідуальними 

програмами, планами, підручниками, діагностика та консультування, надання 

корекційних послуг у загальноосвітньому закладі.  

Вчителі школи за таких умов беруть на себе більші моральні 

зобов’язання, що стосуються змін умов та методів навчання. Нових підходів 

вимагає спільна робота з батьками, роль яких є ключовою для подальших 

успіхів їхніх дітей, саме тому одночасно мають отримувати допомогу батьки, 

діти і вчителі. Нові завдання постають перед інститутами післядипломної 

педагогічної освіти у забезпеченні підготовки вчителів до запровадження в 

навчальних закладах інклюзивного навчання.  

Педагоги шкіл-інтернатів небезпідставно вважають кращими та 

кваліфікованішими послуги для дітей у своїх закладах, а педагоги ЗНЗ не 

можуть повноцінно здійснювати такі послуги через професійну неготовність, 

відсутність у закладах спеціального обладнання, методичної та корекційної 

допомоги, комплектування учнями класів та, зрештою, фінансової винагороди 

за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами. Питання впровадження 

інновацій в освіту дітей з особливими освітніми потребами досить суперечливе 
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й водночас, актуальне, яке потребує всебічного вивчення. Водночас, саме 

педагоги мають бути провідниками змін в освіті. 
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ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ: МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ 

Базова ідея цієї моделі полягає в тому, що кожна дитина в класі здатна 

навчатися; в класі завжди є індивідуальні відмінності; а також, що учні мають 

працювати в гнучкому навчальному середовищі, за гнучкою програмою та 

гнучкою методикою. При цьому важливо, щоб усі вони були зорієнтовані на 

однакові навчальні результати, проте рівень досягнення цих результатів та їх 

значущість для кожного учня варіюється відповідно до його потреб.  

Для планування навчального процесу в інклюзивному класі вчителю 

рекомендується спиратися на концептуальну систему, закладену в освітньому 

стандарті передбачену відповідними вимогами до рівня знань, умінь і навичок 

школярів. На початковому етапі вона є основою для попереднього оцінювання 

та навчання в класі, де є діти з особливими навчальними потребами. Такі 

системи понять задають єдину структуру для навчання в класі для всіх учнів та 

з усіх дисциплін. І, незважаючи на індивідуалізацію в повсякденному 

навчальному процесі, орієнтація на загальні очікувані результати створює 

умови для того, щоб усі діти «рухалися в одному й тому самому напрямі».  

Попри наявні в учнівському колективі відмінності в плані підготовленості 

й розвитку, всі діти під час уроку опановують ті самі навички. Такі очікувані 

результати підходять для всіх учнів, усіх рівнів та всіх навчальних дисциплін. 

Передбачається, що діти є активними учасниками навчального процесу, самі 

конструюють смисл понять, регулюють власну навчальну діяльність за 

допомогою різноманітних стратегій. Що ж до самого навчання, то воно має 

комплексний, повторюваний, активний і соціальний характер.  

Концептуальна система понять і вимог як основа для вироблення 

широких навчальних цілей Розуміння прочитаного тексту та його критичний 

аналіз – це одна із цілей навчання, яка підходить для всіх учнів від підготовчого 

до 12 класу. Вона присутня у вивченні всіх шкільних дисциплін. Водночас, 

глибина розуміння й аналізу тексту залежить від рівня розвитку та 

підготовленості дітей, від особливостей їхньої навчальної діяльності. Тому 
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широкі навчальні цілі задають загальні параметри для організації навчального 

процесу в різнорівневому класі та слугують орієнтиром для викладання й 

оцінювання в перші шість-вісім тижнів навчального року.  

Кожна широка навчальна ціль містить у собі низку специфічних 

очікуваних результатів для учнів із різним рівнем розвитку та здібностей. 

Учитель намагається інтегрувати ці очікувані результати у вивчення різних 

предметних галузей та на їх основі складає короткотермінові плани роботи. 

Крім того, ці широкі навчальні цілі відіграють провідну роль у плануванні 

тільки на перших етапах, поки вчитель збирає дані про учнів, вирішує 

організаційні моменти та добирає методики. Далі всі окреслені ними очікувані 

результати досягаються в процесі традиційного інтенсивного навчання за 

допомогою таких методик як моделювання цільових навичок, «думання 

вголос», відгук на роботу товариша, групова дискусія. 

 Починаємо планувати: визначення цілей  

• Покращувати якість особистого відгуку на текст.  

• Вдосконалювати навички генерування, конкретизації та вираження ідей, 

а також навички структурування тексту.  

• Розвивати навички організації, фіксування та оцінки інформації. • 

Покращувати навички постановки запитань і вирішення проблем у процесі 

наукового пошуку. 

 • Розширювати набір стратегій та підказок, які учні використовують у 

процесі роботи з текстом: – стратегії розуміння прочитаного; – пошук та 

розуміння підказок у тексті; – фонетичний і структурний аналіз.  

• Вдосконалювати навички наукового пошуку, зокрема вміння ставити 

запитання, пропонувати ідеї, складати план проведення експерименту, а також 

збирати, оброблювати та інтерпретувати дані.  

• Розвивати навички набуття знань, оброблення та передачі інформації, 

вирішення проблем і прийняття рішень.  

• Покращувати навички генерування ідей у процесі підготовки до 

написання письмових робіт за допомогою різноманітних методик, у тому числі 
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«мозкового штурму», групового й загального обговорення, написання 

письмових робіт з метою дослідження певної теми та оповідання історій з 

власного досвіду.  

• Формувати спеціальні методики для опису навколишнього світу та для 

вирішення проблем.  

Кожна з цих загальних цілей поєднує в собі цілий набір певних навичок, 

які можна безпосередньо інтегрувати до вивчення предметів і моделювати їх 

застосування для учнів. На початку року педагог зосереджує увагу на загальних 

результатах, і на їх основі організовує навчання для всіх дітей. На цьому етапі 

рекомендується застосовувати фронтальні форми роботи, коли весь клас 

потребує докладних пояснень, практики та моделювання навичок. Крім того, в 

цей період діти досить часто мають змогу спостерігати за тим, як ці навички 

застосовують (моделюють) їхні товариші в процесі обміну інформацією, 

думками та ідеями.  

Концептуальна система понять і вимог як відправний пункт для 

викладання: широкі навчальні результати У перші шість-вісім тижнів навчання 

будується головним чином на основі широких навчальних результатів. У цей 

час воно спрямоване на формування навичок постановки запитань, 

категоризації інформації, орфографії, вирішення проблем, спільної роботи в 

групі та надання власного відгуку на текст.  

Зрозуміло, розпочинається воно з докладних пояснень і практики, коли 

педагог моделює ці навички для дітей, допомагає зрозуміти способи їх 

застосування в процесі усного обговорення та створює умови для їх 

відпрацювання. Нижче запропоновано низку прикладів з повсякденної 

практики. Описані види діяльності покликані сприяти досягненню певних 

широких навчальних результатів, які пронизують усю шкільну програму 

(курикулум) і придатні для усіх дисциплін. Ці широкі результати 

перетворюються на довготермінову мету, що реалізується упродовж цілого 

навчального року, та є важливою складовою програм від підготовчого до 12 

класу. 
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ПІДГОТОВКА КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ В 

ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА 

На сучасному етапі розвитку освіти інтеграційні процеси все повніше 

охоплюють різні категорії дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

Оновлюється категоріальний апарат відповідно до міжнародної практики та 

тенденцій гуманізації і толерантності, змінюються концептуальні й правові 

основи спеціальної освіти. З’являється й активно розвивається, поряд з 

інтеграцією, інклюзивна освіта, спрямована на забезпечення корекції порушень 

розвитку різних категорій дітей з обмеженими можливостями здоров’я, надання 

їм кваліфікованої допомоги при засвоєнні програм дошкільного освітнього 

закладу та загальноосвітньої школи. 

Одна з основних цілей модернізації освітніх програм та інфраструктури 

сучасних освітніх закладів є забезпечення прав всіх громадян України на 

здобуття якісної освіти. У процесі модернізації вирішується завдання щодо 

створення безбар’єрного середовища, що дозволяє дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку отримати сучасну освіту, розвиток співпраці освітніх 

установ з установами соціальної сфери тощо. 

Для успішного введення в практику різних інновацій, реалізації в нових 

умовах поставлених завдань, педагог повинен володіти необхідним рівнем 

професійної компетентності: достатніми голосо-мовленнєвими навичками, 

ґрунтовним культурно-моральним потенціалом та емоційно-особистісною 

лабільністю, працювати за новою освітньою моделлю.  

Упровадження ідей інклюзії в освітні установи вимагає серйозної роботи 

з підготовки компетентних педагогічних кадрів. На часі актуальними є 

психолого-педагогічна агрегація професійно значущих якостей, умінь і навичок 

педагога, їх удосконалення, психопрофілактичний процесінг і сплайсинг, що 

включає роботу із запобігання та зняття емоційної напруги педагогів в 

інклюзованому середовищі. Психологічна підготовка співробітників 

інклюзованої освітньої установи має включати розвиток стійкої мотивації до 

самовдосконалення, поглиблення професійної самосвідомості, підвищення 
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професійної самооцінки; ознайомлення з техніками саморегуляції емоційних 

станів, підтримки їх оптимального рівня, психологічному асистуванні й 

супервізії, спільному аналізу професійного досвіду, конкретного випадку, 

відпрацюванню негативних емоційтощо. 

Для того, щоб інклюзивна освіта була ефективною, необхідно змінювати 

ментальність всього суспільства, і в першу чергу – викладачів, педагогів, 

майбутніх спеціальних педагогів, які впроваджують у життя політику інклюзії – 

органічну складову сучасного педагогічного професійного мислення. 

Методологія спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного 

розвитку обґрунтована у «Концепції спеціальної освіти дітей з особливостями 

психофізичного розвитку на найближчі роки і перспективу» (1996), «Концепції 

реабілітації дітей з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями» 

(1998), «Концепції державного стандарту спеціальної освіти» (1999), «Проекті 

державного стандарту спеціальної освіти» (2004). 

Підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в інклюзивному 

середовищі має здійснюватися у напрямку формування загальних та 

професійних компетентностей, оскільки вони визначають і конкретизують зміст 

та методику корекційної навчально-виховної роботи з дітьми з особливими 

потребами й узгоджують дії всіх спеціалістів психолого-педагогічного 

супроводу в інклюзивному навчальному закладі. 

У 2016 році був розроблений проект стандарту вищої освіти України за 

першим (бакалаврським) рівнем, ступенем бакалавра, з галузі знань 01 Освіта, 

спеціальності 016 Спеціальнаосвіта. 

У проекті стандарту визначено мінімальні державні вимоги до мети, 

принципів, змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) і наукових установ (НУ), спрямованої на підготовку фахівців за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», що відповідає першому 

кваліфікаційному рівню освіти Національної рамки кваліфікацій (НРК) та 

передбачає набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних діагностичних, 
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реабілітаційних, консультативно-просвітницьких і корекційних проблем у 

галузі спеціальної освіти, оволодіння методологією наукової та корекційно-

педагогічної діяльності. 

У Проекті стандарту визначено дві групи компетентностей: професійні 

(спеціальні фахові) компетентності та загальні (ключові, базові) 

компетентності, які у найближчі роки спрямують роботу вищих навчальних 

закладів на змістову складову підготовки фахівців, які працюватимуть в 

інклюзованому освітньому просторі, що має сприяти розвиткові суб’єктності і 

суб’єктивності, стратегії вибору індивідуального життєвого шляху, а відтепер – 

вибору освітніх програм, курсів, їх глибокої змістовності, а також 

сформованого професіоналізму викладача й педагога. 

Найважливішими положеннями становлення суб’єктності в інклюзивну 

освітньому процесі можуть бути наступні: центр навчально-виховного процесу 

– особистість того, хто навчається і особистість того, хто навчає; учні– суб’єкти 

освіти, у навчально-виховному процесі займають активно-творчу позицію; 

свобода самовираження і самореалізації особистості в освітньому середовищі, 

пошук індивідуальної стратегії самовизначення учня в житті; актуалізація 

принципів активності, діалогічність, самостійність, ініціативність, творчість; 

діти – відкриті, саморегульовані системи, які прагнуть до розвитку суб’єктності 

та суб’єктивності.  

Сутність педагогічної підтримки в умовах інклюзивної освіти полягає в 

тому, щоб показати особистості все багатство життя, щастя власної найбільш 

повної самореалізації навіть у важких умовах. Педагогічна підтримка - це 

боротьба за вищий рівень людського існування, за вершину людського буття. 

Завдання педагога полягає в створенні сприятливих умов для становлення 

суб'єктної позиції дитини.  

Соціально-педагогічне забезпечення процесу розвитку суб'єктності учня 

характеризується в кожному конкретному випадку унікальністю організації 

використання особистісних, інституційних, середовищних ресурсів, при 

домінуванні перших, передбачає диференціацію  (внутрішню і зовнішню) 
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змісту процесу розвитку суб'єктності та побудова індивідуальних маршрутів 

особистісного становлення.  

Підсумком упровадження інклюзивної освіти є гармонійно розвинена 

особистість, яка не дистанціює себе від суспільства і не відчуває відчуження, 

здатна до самостійного і повноправного життя в суспільстві. Досвід розвитку 

інклюзивної освіти в світі переконливо довів, що звичайні школи з 

інклюзивною формою навчання є найбільш ефективним засобом боротьби з 

дискримінаційним ставленням, формування позитивно налаштованих спільнот, 

створення інклюзивного суспільства і досягнення мети освіти для всіх; крім 

того, вони забезпечують оптимальну освіту більшості дітей і підвищують 

ефективність і, в кінцевому підсумку, рентабельність всієї системи освіти. 

У Миколаївському національному університеті імені 

В.О. Сухомлинського дисципліни циклу професійної і практичної підготовки 

«Основи інклюзивної освіти», «Спеціальна педагогіка з історією», 

«Корекційно-реабілібаційні служби та соціально-правове забезпечення», 

«Корекційна андрагогіка», «Методика виховної роботи в освітніх закладах для 

дітей  порушеннями психофізичного розвитку» тощо викладаються протягом 

навчання і включають в себе основні теоретичні та практичні положення про 

організацію інклюзивної освіти на сучасному етапі, погляди науковців на 

розвиток інклюзивної освіти, історичні довідки, характеристику нормативно-

правових документів тощо. Під час вивчення цих дисциплін у студентів 

формуються професійні компетенції для роботи в інклюзивному середовищі. 

Загальні (ключові, базові) компетентності у студентів спеціальності 

«Спеціальна освіта» формуються під час вивчення дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної  підготовки та циклу природничої та 

наукової підготовки. 

На основі анкетування, проведеного серед студентів IV-VI курсів 

спеціальності 016 Спеціальна освіта та педагогів, які працюють в школах (112 

людей), ми виявили ті, які є необхідними для роботи в інклюзивному 

середовищі. 
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Більшість студентів (89,7 %), яким викладалися дисципліни, пов’язані із 

роботою в інклюзивних закладах освіти, визначили, що на першому місці є 

компетентність ЗК-1.5. Міжособистісна взаємодія. Здатність до ефективної 

міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з 

керівництвом, колегами, дітьми без та з порушеннями психофізичного розвитку 

та їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 

корекційно-педагогічних і навчально-реабілітаційних ситуацій і конфліктів.  

79,5 % визначили важливою морально-етичну компетентність (ЗК-1.2.). 

Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури поведінки у 

стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних 

цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів педагогічної 

етики (професійної етики вчителя початкової школи). 

51 % студентів на третє місце поставили комунікативну компетентність 

(ЗК-3.1). Здатність спілкуватися державною мовою та володіння необхідним 

лексичним мінімумом іноземних мов в межах потреби своєї професійної 

діяльності. Знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, 

стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами; вміння 

постійно збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну і 

педагогічну комунікацію, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології в спеціальності.  

49 % респондентів третє місце віддали  адаптивній компетентності (ЗК-

1.6.). Здатність до адаптації в корекційно-педагогічному середовищі та дії в 

нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають корекційне навчання, розвиток 

і виховання та навчальну реабілітацію дітей дошкільного, шкільного віку і 

підлітків, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й 

колегами.  

Формування зазначених компетентностей сприяє тому, що корекційний 

педагог оволодіває культурою мовлення і спілкування, вчиться не провокувати 

скандалів. Головним його завданням є вислухати і зрозуміти думки дітей з 

особливостями розвитку, їх батьків, інших співробітників закладу з 
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інклюзивною формою навчання. Корекційний педагог має поєднувати в собі 

благородство в помислах, словах і вчинках, бути відданим своїй справі і щирим 

з учнями. 

Менш важливим, на думку студентів спеціальності «Спеціальна освіта», є 

оволодіння дослідницько-праксеологічною (ЗК-3.2) та здоров’язбережувальною 

компетентностями (ЗК-3.3). Респонденти розуміють, що корекційний педагог не 

має забувати, що на ньому лежить відповідальність за фізичний, 

інтелектуальний, емоційний і духовний розвиток дітей. 

Результати відображені у схемі 1.1. 

Схема 1.1. 

 

Таким чином, студенти спеціальності «Спеціальна освіта» на основі 

вивчення дисциплін ознайомлені з особливостями роботи в інклюзивному 

навчальному закладі, розуміють, якими якостями має володіти корекційний 

педагог.  

Від особистісних якостей викладача і його гнучкого стилю керівництва 

залежить психоемоційна атмосфера в інклюзивному середовищі, створюється 

доступна основа навчання, реалізуються принципи сприятливою комунікації, 

партнерства і співпраці. Корекційний педагог, впроваджуючи інклюзивну 

освіту, повинен керуватися високими моральними принципами,  проявляти 

гуманність, толерантність, милосердя, доброту, благопристойність, терпіння і 

повагу. 

На основі анкетування, ми виділили особистісні якості, які є необхідними 
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для успішного втілення інклюзивного навчання дітей з особливостями 

розвитку: толерантність, комунікативність, доброта, тактовність, вимогливість 

до себе та інших тощо. Результати відображено у схемі 1.2. 

Схема 1.2. 

 

 

Студенти набувають потрібних особистих даних та загальних 

компетентностей під час вивчення таких дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної  підготовки та циклу природничої та наукової 

підготовки: Історія України, Філософія, Історія української культури, Іноземна 

мова, Українська мова (за професійним спрямуванням), Політологія, 

Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання, Безпека 

життєдіяльності та цивільний захист, Основи охорони праці, Основи медичних 

знань, Іноземна мова (за науковим спрямуванням), Філософія освіти, Педагогіка 

вищої школи. 

Ми визначили, що у студентів 4 курсу показник сформованості загальних 

компетенцій достатньо високий. Результати відображено у таблиці  1.1. 
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Таблиця 1.1 

Компетентність Рівень сформованості 

(середній бал за 10-ти 

бальною шкалою) 

Міжособистісна взаємодія (ЗК-1.5.).  9,8 

Морально-етичнакомпетентність(ЗК-1.2.) 10 

Комунікативнакомпетентність (ЗК-3.1) 9,8 

Адаптивна компетентність (ЗК-1.6.) 9,22 

Дослідницько-праксеологічна (ЗК-3.2) 9 

Здоров’язбережувальна(ЗК-3.3). 9 

Таким чином, у всіх студентів сформована морально-етична 

компетентність. Дослідницько-праксеологічна та здоров’язбережувальна 

компетентності сформовані у 75 % студентів.  

Відповідно до проекту Стандарту вищої освіти України за другим 

(магістерським) рівнем, ступенем магістра, з галузі знань 01 Освіта, 

спеціальності 016 Спеціальна освіта, студенти мають набути таких 

компетентностей: 

ЗК 1.3. Функціонально-поведінкова компетентність (знання власних 

функціональних обов’язків; уміння дотримуватись норм загальнолюдського і 

професійного корекційно-педагогічного етикету; здатність виявляти чесність, 

порядність, принциповість, толерантність, гуманність під час освітньої та 

професійно-корекційної діяльності; досвід відповідального і сумлінного 

ставлення до виконання своїх професійних обов’язків). 

ЗК 2.1. Громадянська компетентність (знання правових основ 

спеціальності «Спеціальна освіта), корекційно-педагогічної діяльності і 

професійних обов’язків; уміння налагоджувати міжособистісні відносини; 

досвід соціальної, корекційно-педагогічної взаємодії у процесі навчальної і 

професійної діяльності). 
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ЗК 3.1. Комунікативна компетентність (знання основних способів і засобів 

міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації 

різними мовами в галузі спеціальної освіти; вміння постійно збагачувати власне 

мовлення, налагоджувати професійну і корекційно-педагогічну комунікацію, 

застосовувати інформаційно-комунікативні технології в професійній і науковій 

діяльності). 

ЗК 3.3. Дослідницька компетентність (знання основних методів наукового 

пошуку; вміння планувати й організовувати дослідження за прикладною 

тематикою (окремих практичних питань), узагальнювати отримані результати, 

оформлювати і презентувати власні наукові здобутки відповідно до чинних 

вимог). 

Засвоюючи ці компетенції корекційні педагоги вчаться створювати 

сприятливий клімат для дітей з особливими потребами, включення їх в цікаву 

для них діяльність. В умовах інклюзивного освітнього простору потрібні 

виявлення і відстеження специфіки міжособистісних взаємин в групі (класі), 

формування поведінки, включення учнів у діяльність, яка приносить користь 

іншим людям. 

В умовах інклюзивної освіти важлива наявність грамотної системи 

психолого-педагогічного супроводу, оскільки крім індивідуальних програм 

навчання важливою складовою супроводу є робота з соціальним оточенням 

дитини з особливостями розвитку. Регулювання відносин зі спільнотою 

однолітків - це дуже важливий аспект психолого-педагогічного супроводу. 

Психофізичні порушення перешкоджають спонтанного формування 

позитивних відносин і взаємодій з однолітками. 

Ми запропонували магістрантам визначити, які компетенції з проекту 

Стандарту вищої освіти за другим (магістерським) рівнем потрібно сформувати 

для роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Результати відображено у 

схемі 1.3. 
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Схема 1.3. 

 

Як видно зі схеми 1.3., найважливішою компетентністю для роботи в 

інклюзивному середовищі респонденти вважають функціонально-поведінкову 

та комунікативну компетентності. 88 % респондентів поставили громадянську 

та дослідницьку компетентність на третє та четверте місце. 

На основі аналізу анкет та змісту дисциплін, ми визначили рівень 

сформованості загальних компетенцій, необхідних для роботи в інклюзивному 

середовищі (за 10-ти бальною шкалою). 

В результаті дослідження ми виявили такі результати: 

Таблиця 1.2 

Компетентність Рівень сформованості 

(середній бал за 10-ти 

бальною шкалою) 

Функціонально-поведінкова 

компетентність 

9,4 

Громадянська компетентність 9,6 

Комунікативна компетентність 10 

Дослідницька компетентність 9 
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У всіх студентів сформована комунікативна компетентність (10 балів із 

10). У всіх студентів функціонально-поведінкова, громадянська,  дослідницька 

компетенції сформовані на високому рівні. 

Ми проаналізували проект Стандарту вищої освіти України за першим 

(бакалаврським) рівнем, ступенем бакалавра, з галузі знань 01 Освіта, 

спеціальності 016 Спеціальна освіта та проекту Стандарту вищої освіти 

України за другим (магістерським) рівнем, ступенем магістра, з галузі знань 01 

Освіта, спеціальності 016 Спеціальна освіта. На основі аналізу анкет студентів і 

тих, хто працює в системі освіти, та навчальних планів спеціальності 

«Спеціальна освіта», ми визначили компетенції, які найбільше виявляють 

особливості роботи корекційного педагога в умовах закладів освіти з 

інклюзивною формою навчання.  

Студенти IV, V, VIІ курсів спеціальності «Спеціальна освіта» МНУ імені 

В.О. Сухомлинського оволодівають основними компетентностями, 

необхідними для роботи в інклюзивному середовищі. Ми визначили, що 

загальні компетентності засвоюються під час вивчення дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки та циклу природничої та 

наукової підготовки:  Філософія, Етика і естетика (морально-етична 

компетентність); Іноземна мова, Українська мова (за професійним 

спрямуванням), Теорія комунікації (міжособистісна взаємодія, комунікативну 

компетентність); Інформаційні технології та технічні засоби корекційного 

навчання (дослідницько-праксеологічна компетентність); Основи медичних 

знань, Невропатологія, Анатомія, фізіологія та патологія, Психопатологія та 

психокорекція (здоров’язбережувальна компетентність). 

На рівні магістратури загальні компетентності засвоюються під час 

вивчення таких дисциплін: Теорія і практика управління навчальним закладом, 

Філософія освіти (функціонально-поведінкова компетентність); Іноземна мова 

(комунікативна компетентність), Педагогіка вищої школи, Психодидактика 

застосування сучасних технологій навчання у закладах освіти різних рівнів 

(громадянська компетентність, комунікативна компетентність). 
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Таким чином, навчальні плани спеціальності «Спеціальна освіта» 

відповідають компетенція, визначеним у стандартах вищої освіти. Наше 

дослідження дозволило зробити висновок, що на спеціальності «Спеціальна 

освіта» забезпечується підготовка спеціальних педагогів, які зможуть 

продуктивно працювати в інклюзивному освітньому середовищі. Потребує 

додаткового аналізу якість засвоєння студентами фахових компетенцій під час 

вивчення дисциплін циклу професійної і практичної підготовки 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

 

Включення осіб з психофізичними порушеннями у загальноосвітній 

простір національної школи України зумовлює новий підхід до спеціальної 

освіти. Інклюзивний освітній простір сьогодні забезпечує дитині, незалежно від 

особливостей її розвитку, рівний доступ до якісної освіти в умовах масових 

загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасні тенденції інклюзивного 

навчання дітей з особливими потребами вимагають інноваційного насичення 

змісту підготовки майбутніх корекційних педагогів. Модернізація освіти 

зумовлює нагальну потребу у високоосвічених педагогічних кадрах, 

спроможних ефективно використовувати набуті знання на практиці, активно 

розробляти і впроваджувати нові методи роботи в умовах інклюзивного 

навчального закладу.  

Різні аспекти проблеми, що досліджується, презентовано в роботах 

українських та зарубіжних учених. У роботах науковців представлено 

концептуальні засади інклюзивної освіти (І. Зязюн, В. Кремінь, В. Синьов, 

Н. Софій, Ю. Найда та ін.), аналіз науково-теоретичного фонду інклюзивного 

навчання (В. Бойко, Л. Вавіна, М. Ворон, Т. Гінєтова, Л. Даниленко, Ю. Ільїна, 

А. Колупаєва, І. Кузава, М. Малофєєв, С. Мікшина, Т. Соловйова, 

С. Сорокоумова та ін.), головні принципи, нормативно-правові засади, історія, 

досвід та перспективи впровадження інклюзивного навчання (В. Бондар, 

В. Бойко, В. Засенко, А. Колупаєва, І. Кузава, А. Коробейнікова, Г. Кукуруза, 

Ю. Найда, С. Миронова, Н. Назарова, Л. Петушкова, П. Придатченко, 

Ю. Рибачук, Т. Сак, М. Сварник, В. Синьов, Н. Шматко та ін.), дидактико-

технологічні проблеми інклюзивного навчання дітей з психофізичними 

порушеннями (С. Альохіна, В. Бондар, В. Засенко, А. Колупаєва, І. Кузава, 

С. Миронова, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, Н. Софій, О. Таранченко, 

Н. Тимошенко, С. Федоренко та ін.).  

У сучасній психолого-педагогічній літературі термін «інклюзивна освіта» 
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використовується поряд із термінами «інклюзія», «інклюзивне навчання», 

«освіта осіб з порушеннями психофізичного розвитку» тощо.  

«Енциклопедія освіти» (за ред. В. Кремень), містить термін «освіта осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку», який тлумачиться як система знань, 

умінь та навичок діяльності, а також способів мислення, що набуваються в 

процесі навчання та виховання [5, с. 618]. 

За «Словником іноземних слів» (за ред. І. Лехіна) поняття «інклюзія» 

означає включення, введення, приєднання, а поняття «інтеграція» – об’єднання 

частин в ціле [7, с. 96]. 

У Концепції розвитку інклюзивної освіти (Наказ МОН № 912 від 

01.10.2010  р.) зазначено, що інклюзивне навчання – це комплексний процес 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

таких дітей [4]. 

У дослідженнях А. Колупаєвої представлено термінолексеми 

«мейнстримінг», «інтеграція», «інклюзивна освіта». Дефініцію «інклюзивна 

освіта» вчена трактує як «об’єднану освітню систему з надання належної освіти 

всім учням; повне залучення дітей із відмінними здібностями в різні аспекти 

шкільної освіти, які є доступними для інших дітей» [6, с. 306].  

І. Кузава розуміє термін «інклюзивна освіта» як процес забезпечення 

рівних прав на одержання освітніх послуг дітьми дошкільного віку із різним 

рівнем психофізичного розвитку за місцем проживання в умовах 

загальноосвітнього закладу, що передбачає створення сприятливих соціальних 

умов для їхнього розвитку (корекційно-педагогічна робота, спрямована як на 

подолання наслідків порушень психофізичного розвитку та формування у 

здорових дітей адекватних уявлень про однолітків з особливими освітніми 

потребами, так і на нівелювання наслідків пізнавальної, соціальної і емоційної 

депривації) [8]. 
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С. Бризгалова виокремлює поняття «інклюзія», «інклюзивна освіта», 

«інклюзивний підхід». Інклюзивний підхід, на думку вченої, передбачає 

розуміння різних навчальних потреб дітей та надання послуг у відповідності з 

цими потребами через повну участь у навчальному процесі, залучення 

суспільства та усунення сегрегації та дискримінації в освіті; «інклюзивна 

освіта» визначається як така, що кожному, не зважаючи на фізичні, 

інтелектуальні, соціальні, емоційні, мовленнєві та інші особливості, надає 

можливість бути залученими в загальний процес навчання та виховання 

(розвиток та соціалізація), що потім дозволяє стати рівноправним членом 

суспільства, знижує ризик сегрегації та ізольованості [2, с. 15]. 

У роботах С. Миронової поняття  «інклюзія»  – політика й процес, що дає 

можливість всім дітям брати участь у всіх програмах, «інклюзивна освіта» – 

система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного 

права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає 

навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах 

загальноосвітнього закладу з обов’язковим фаховим психолого-педагогічним 

супроводом [9, с. 9-12].  

У започаткованому дослідженні ми визначаємо інклюзивне навчання як 

процес забезпечення рівного доступу до освіти всіх дітей з урахуванням 

особливостей їх психофізичного розвитку, рівності для всіх прав на отримання 

освітніх послуг за місцем проживання у загальноосвітніх навчальних закладах 

та створення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку. 

Педагог, який працює в інклюзивному навчальному закладі має володіти 

рядом умінь та навичок. 

Ю. Бойчук виокремлює наступні уміння, якими повинен оволодіти  

педагог інклюзивного навчального закладу: аналізувати та оцінювати рівень 

навченості, вихованості, розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров’я; 

створювати умови для розвитку, навчання та виховання таких дітей; вибирати 

доцільні форми, методи та засоби виховання та навчання; професійно 

взаємодіяти з працівниками освітніх установ і батьками для забезпечення 
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координації педагогічного впливу на дитину; планувати та організовувати 

роботу з батьками; використовувати знання з корекційної педагогіки в 

освітньо-виховній роботі з дітьми і просвітницько-педагогічній роботі з 

батьками; загальна спрямованість особистості на спілкування тощо. 

Ю. Бойчук визначає інклюзивну компетентність педагога як 

інтегративно-особистісне утворення, що обумовлює здатність здійснювати 

професійні функції в процесі інклюзивного навчання, ураховуючи різні освітні 

потреби учнів з обмеженими можливостями здоров’я, забезпечуючи включення 

їх у загальноосвітнє середовище, створюючи умови для їх розвитку й 

саморозвитку, повноцінної соціалізації. Інклюзивна компетентність педагогів 

належить до рівня спеціальних професійних компетентностей [1]. 

М. Айбазова, К. Лавринець окреслюють готовність майбутнього педагога 

до роботи з учнями з особливими потребами, виокремлюючи педагогічні 

умови, що сприяють формуванню інклюзивної компетентності майбутніх 

педагогів: 1) використання технологій, які дозволяють сформувати цілісну 

структуру професійної діяльності за допомогою оптимального поєднання 

репродуктивних і активних методів навчання та створення соціального 

контексту майбутньої діяльності; 2) використання потенціалу змісту 

педагогічних дисциплін для формування позитивної мотивації до здійснення 

інклюзивного навчання; 3) включення у зміст навчання спецкурсу «Інклюзивне 

навчання у загальноосвітніх закладах», що передбачає реалізацію 

квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на засвоєння засобів та досвіду 

виконання конкретних професійних дій в процесі інклюзивного навчання [10]. 

С. Альохіна, М. Алексеєва, Є. Агафонова підкреслюють, що готовність 

педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти вимірюється за двома 

основними показниками: психологічна та професійна готовність. Структура 

професійної готовності включає: інформаційну готовність; володіння 

педагогічними технологіями; знання основ психології та корекційної 

педагогіки; знання індивідуальних особливостей дітей; готовність педагогів 

моделювати урок, використовуючи різноваріантні диференційовані завдання; 
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готовність до професійної взаємодії, самоосвіти. У структуру психологічної 

готовності входить емоційне сприйняття дітей з різними типами порушень 

розвитку; готовність включати цих дітей у навчальну діяльність, задоволення 

від власної педагогічної діяльності [3, с. 16]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що формування 

готовності педагогів до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку є важливим фактором розвитку професійної компетенції та 

підвищення якості освіти. Відповідна тенденція є можливою за умов: 1) 

підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з порушеннями 

психофізичного розвитку, як цілісної системи, оптимально включеної в 

навчально-виховний процес закладу освіти; 2) наявності знань і вмінь щодо 

організації роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної 

освіти, чітко визначними та науково обґрунтованими; 3) включення 

педагогічних працівників у навчально-дослідницьке середовище, що 

передбачає розв’язання професійно-орієнтованих практичних завдань, розробку 

та реалізацію дослідницьких проектів, моделювання ефективної педагогічної 

діяльності [11, с. 86]. 

Отже, ефективність навчання дітей з психофізичними порушеннями в 

умовах інклюзії значною мірою залежить від якості підготовки майбутнього 

корекційного педагога до роботи в зазначених умовах. При низькій якості 

підготовки та низькому рівні освіченості майбутніх корекційних педагогів, 

недостатній сформованості етичних та моральних норм, інклюзивне навчання 

не виправдовує сподівань щодо ефективності навчання дітей з психофізичними 

порушеннями. 

Ми розробили методику аналізу готовності майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в інклюзивних навчальних закладах 

Метою пошуково-розвідувального експерименту було визначення  рівнів 

готовності майбутніх корекційних педагогів до роботи в інклюзивних 

навчальних закладах. У межах започаткованого дослідження на етапі 

пропедевтичного, пошуково-розвідувального експерименту було використано 
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метод анкетування з метою отримання інформації від студентів – майбутніх 

корекційних педагогів для первинного орієнтування в теоретичній обізнаності 

респондентів із зазначеної проблеми, а також для подальшої деталізації 

дослідження. В анкетуванні взяли участь 41 студент IV та VI курсів 

спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». 

 На перше запитання анкети «Що Ви розумієте під поняттям «інклюзивна 

освіта?» 19,2% респондентів відповіли, що це  система освіти, в центрі якої 

знаходяться дитина з порушеннями; 46,9% – навчання, виховання та корекція 

порушень розвитку дитини в масових навчальних закладах; 33,9% визнали 

вплив педагога на дитину з психофізичними порушеннями в процесі навчання у 

загальноосвітніх закладах. 

На запитання «З якими труднощами Ви стикаєтесь при роботі в 

інклюзивному навчальному закладі?» Встановлено, що 54,1% майбутніх 

корекційних педагогів зазнають суттєвих труднощів, які виникають під час 

роботи, недосконалість власних умінь і навичок; 24,8% – недостатнє технічне, 

методичне забезпечення, відсутність методичної літератури та засобів 

корекційного навчання; 21,1% – пасивність адміністрації, педагогів, відсутність 

необхідних наочних матеріалів та спільної командної взаємодії.  

Запитання «Які засоби підготовки до роботи в умовах інклюзивного 

навчального закладу Ви можете назвати?» дозволило з’ясувати, що 38,3% 

респондентів визначили основним засобом літературу з теорії та практики 

інклюзивної освіти; 34,3% – систематичні заняття, тренінги; 19,2% – 

комп’ютер, технічні засоби, наочність; 8,2% – обмін досвідом роботи. 

На запитання «Чи сформовано у сучасних батьків поняття про 

інклюзивне навчання?» 55,6% респондентів дали позитивну відповідь; 19,6%  – 

негативну, 24,8% респондентів відзначили пасивність батьків. 

На запитання «Які ефективні методи сприяють підготовці майбутніх 

корекційних педагогів до роботи в інклюзивному навчальному закладі?» 35,3% 

студентів назвали консультації, бесіди, лекції; вирішення педагогічних 

ситуацій, рольові ігри виокремили 40,6%  респондентів; 24,1% опитаних 
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вважають ефективним досвід фахівців. 

Щодо запитання анкети «Які ефективні умови підготовки до роботи в 

інклюзивних навчальних закладах Ви можете назвати?», серед респондентів 

68,3% відзначили спільну взаємодію студентів, викладачів, корекційних 

педагогів, вихователів, батьків; 14,4% – практичну спрямованість навчання у 

вищому навчальному закладі; 11,7 % – навчально-методичне забезпечення 

корекційного процесу та технічне оснащення; 5,6 % – ґрунтовну теоретичну і 

практичну підготовку  майбутніх корекційних педагогів. 

На запитання «Як впливає інклюзивне навчання на розвиток дитини з 

психофізичними вадами?» негативно відповіли 33,2% студентів; 32,8% 

відзначили позитивний вплив інклюзивного навчання; на відсутність 

інклюзивних класів з відповідним оснащенням указали 19,3% респондентів; 

14,7% студентів визнали недостатність статистичних даних.  

Отже, результати анкетування студентів дозволяють виокремити такі 

проблеми: по-перше, недостатню  мотивацію до роботи в інклюзивних 

закладах, емоційну нестабільність; по-друге, відсутність достатньої методичної 

та практичної підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в 

інклюзивних класах, що потребує планомірної підготовки. 

Метою констатувального етапу експерименту було виявлення рівнів 

готовності майбутніх корекційних педагогів до роботи в інклюзивних 

навчальних закладах. Сформовано експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) 

групи відповідно за кількістю 14 та 16 студентів ІV–VI курсів спеціальності 

«Корекційна освіта (логопедія)».  

Завданнями констатувального етапу експерименту виступили: визначення 

критеріїв та показників готовності майбутніх корекційних педагогів до роботи в 

закладах інклюзивного навчання. При визначенні критеріїв ми виходили з 

положення, що критерій – це ознака, на ґрунті якої здійснюється оцінка, 

визначення чого-небудь. Показники – це відомості, за якими  можна зробити 

висновок про розвиток та хід чого-небудь.  

Формування певного рівня знань, умінь і навичок майбутніх корекційних 
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педагогів передбачає наявність наступних якостей: мотиваційних, що 

формують стійкий інтерес та зацікавленість студентів до інклюзивного 

навчання, прагнення до включення дитини в інклюзивний процес, беручи до 

уваги рівень її психофізичного та мовленнєвого розвитку; емоційних, що 

передбачають встановлення емоційного контакту з дитиною та постійну 

підтримку стабільно-позитивного емоційного стану педагога; гностичних, що 

передбачають оволодіння певним обсягом знань, умінь і навичок щодо роботи в 

інклюзивних навчальних закладах, свідомого використання набутих знань в 

інклюзивному процесі; деонтологічних, що визначають моральність, культуру, 

етику майбутнього корекційного педагога.  

Виокремлення мотиваційно-емоційного критерію готовності майбутніх 

корекційних педагогів до роботи в інклюзивному освітньому процесі, 

активного впровадження інклюзивного навчання детермінується багатьма 

факторами, зокрема урахуванням, управлінням, регуляцією різних психічних 

станів дитини з психофізичними вадами, корекцією її вад у взаємодії 

«корекційний педагог – дитина». Відповідно, при інклюзивному навчанні 

взаємодія з дитиною не повинна ускладнювали її пізнавальну та навчальну 

діяльність, тим більше, що стан здоров’я дитини залежить від навчального та 

емоційного навантаження. 

Корекційно-педагогічна діяльність є складовою та невід’ємною частиною 

педагогічного процесу як динамічної педагогічної системи, спеціально 

організованої, цілеспрямованої взаємодії корекційного педагога та дитини, що 

має на меті вирішення розвивальних, освітніх, корекційних, виховних завдань. 

Критерій гностично-деонтологічної готовності відображає теоретичну 

сторону навченості та освіченості майбутнього фахівця, його етичну культуру, 

поведінку, толерантність. Критеріальні показники: осмисленість теоретико-

технологічних знань характеризується вміннями майбутнього фахівця 

використовувати набуті знання для вирішення корекційно-діагностичних, 

корекційно-розвивальних, корекційно-навчальних, корекційно-виховних задач; 

креативність технологічних знань характеризує можливість майбутнього 
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фахівця в умовах інклюзивного навчання урізноманітнювати, видозмінювати 

завдання для дітей з урахуванням особливостей фізичного, психічного та 

мовленнєвого розвитку; толерантність майбутнього корекційного педагога 

характеризується сформованістю нормативної поведінки, культури 

спілкування, вихованості, терпимості при взаємодії з дітьми, батьками, 

колегами  

Мотиваційно-емоційний критерій ураховує мотиви, намагання 

майбутнього корекційного педагога щодо роботи в інклюзивній системі, його 

стабільний емоційний стан під час роботи з дітьми з психофізичними 

порушеннями. Критеріальні показники: наполегливість у здобутті професійно-

технологічних знань щодо роботи в інклюзивній системі; цілеспрямованість 

діяльності майбутнього фахівця  щодо здобуття необхідних умінь і навичок 

роботи в інклюзивному навчальному закладі; емоційна стабільність 

характеризується врівноваженістю емоційного стану, вмінням релаксувати, 

угамовувати свої негативні емоції. 

Для проведення експериментальної роботи нами розроблено 

експериментальні завдання до кожного з виокремлених критеріальних 

показників з метою з’ясування рівнів готовності майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в інклюзивних навчальних закладах. До кожного завдання 

сформовано шкалу оцінювання.  

Показники критерію гностично-деонтологічної готовності. 

Показник: осмисленість теоретико-технологічних знань.  

Завдання № 1. Розробка доповіді на науково-практичний семінар  

Мета: розробити доповідь на науково-практичний семінар корекційних 

педагогів за визначеною тематикою. 

Процедура виконання: Експериментатор  пропонує студентам 

самостійно здійснити вибір теми, змісту доповіді у площині актуальних 

проблем інклюзивного навчання і засобів для її презентації.   

Завдання № 2. «Круглий стіл з обміну досвідом роботи» 

Мета: спонукати студентів до взаємообміну знаннями, уміннями та 
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навичками щодо роботи в інклюзивних навчальних закладах. 

Процедура виконання: Експериментатор пропонує студентам у 

довільній формі представити досвід інклюзивного навчання, а іншим учасникам 

оцінити та прокоментувати. 

Показник: креативність технологічних знань. 

Завдання № 1. «Консультації для педагогів» 

Мета: визначити  рівень знань, умінь і навичок змістово представляти 

сутність проблеми та окреслювати її зміст відповідно до інтересів слухачів. 

Процедура виконання: 

Експериментатор пропонує ознайомитися з матеріалами підготовлених  

консультацій для педагогів (корекційних педагогів, вчителів початкових класів, 

вихователів тощо), визначити їх спрямованість до категорії слухачів, 

проаналізувати, обґрунтувавши свою відповідь. 

Завдання № 2. «Розбір ситуацій». 

Мета: виявити вміння творчо підходити до вирішення ситуаційної 

проблемної задачі, відстоювати правильність власної педагогічної позиції. 

Процедура виконання: 

Експериментатор роздає картки з педагогічною ситуацією щодо 

інклюзивного навчання. За допомогою смайлів (посміхається – правильно, а 

засмучений – неправильно) пропонується визначити правильність або 

помилковість дій педагога, довести власну думку.  

Показник: толерантність  

Завдання № 1. «Диспут» 

Мета: спонукати студентів до взаємообміну думками на задану тему, 

вдосконалювати уміння щодо вибору правильного варіанта вирішення 

морально-етичної проблеми  

Процедура виконання: 

Експериментатор пропонує студентам підготувати приклади проблемних 

ситуацій і запитання для дискусії: «Толерантність як компонент професійної 

культури корекційного педагога», які мають бути насичені аргументацією та 
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смисловими зв’язками з реального життя. 

Завдання № 2. «Презентація». 

Мета: виявити вміння креативно представити навчальний проект з 

проблем інклюзивного навчання  

Процедура виконання: 

Експериментатор пропонує у довільній формі (ділова гра, кросворд, 

ребус, розв’язання проблемної ситуації тощо) представити навчальний проект і 

наочний матеріал із ситуаційними ілюстраціями.  

Як зазначено в таблиці, серед майбутніх корекційних педагогів високий 

рівень за першим показником критерію гностично-деонтологічної готовності 

визначено у 14,4% ЕГ та 12,5% КГ; середній рівень визначено у 42,8 % ЕГ та 

37,5% КГ; низький рівень – у 42,8% ЕГ та 50,0 % КГ.  

Кількісні показники критерію гностично-деонтологічної готовності 

Таблиця 2.3. 

Г
р
у
п

а 

Кількість майбутніх корекційних педагогів, що виконали завдання (%) 

Показники 

Осмисленість теоретико-

технологічних знань 

Креативність 

технологічних знань 

Толерантність майбутнього 

корекційного педагога 

 В С Н В С Н В С Н 

ЕГ 14,4 42,8 42,8 21,4 42,9 35,7 7,1 50,0 42,9 

КГ 12,5 37,5 50,0 18,8 56,2 25,0 12,5 50,0 37,5 

За другим показником високий рівень визначено у 21,4% в ЕГ та 18,8 % у 

КГ; середній рівень визначено у 42,9 % ЕГ та 56,2 % КГ; низький рівень – у 

35,7% ЕГ та 25,0 % майбутніх корекційних педагогів у КГ. За третім 

показником високий рівень визначено у 7,1 % в ЕГ та 12,5 % у КГ; середній 

рівень визначено у 50,0 % ЕГ та 50,0 % КГ; низький рівень – у 42,9 % ЕГ та 37,5 

% майбутніх корекційних педагогів у КГ. 

Показники мотиваційно-емоційного критерію 

Показник: наполегливість у здобутті професійних знань  

Завдання № 1. «Чи готові Ви до інноваційної діяльності?»  

Мета: дослідити готовність майбутніх корекційних педагогів до 

інновацій у системі інклюзивного навчання  

Процедура виконання:  
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Відповісти на запитання анкети: 

1. Чи стежите Ви за перспективним педагогічним досвідом інклюзивного 

навчання, прагнучи до його впровадження з урахуванням освітніх потреб 

суспільства та індивідуального педагогічного стилю? 

2. Чи займаєтеся Ви самоосвітою? 

3. Чи дотримуєтеся Ви існуючих рекомендацій щодо інклюзивного 

навчання, плануючи розвивати та доповнювати їх у подальшому? 

4. Чи співпрацюєте Ви з науковими консультантами та практиками щодо 

роботи в умовах інклюзивного навчального закладу? 

5. Чи бачите Ви перспективу власної реалізації, вирішуючи завдання 

інклюзивного навчання дітей? 

6. Чи відкриті Ви для нового? 

Оцінна шкала: завжди – 2 бали; іноді – 1 бал; ніколи – 0 балів. 

Рівень сприйняття педагогом  нововведень та готовності до їх 

упровадження визначається за формулою: К = Кфакт. : Кмакс., де К – рівень 

сприйняття педагогом нововведень; Кфакт. – фактична кількість отриманих 

балів; Кмакс. – максимально можлива кількість балів: низький рівень – 0,45 < К 

< 0,65; допустимий рівень – 0,65 < К < 0,85; оптимальний рівень – К > 0,85. 

Завдання № 2. «Бар’єри, що перешкоджають підготовці до роботи в 

умовах інклюзивного навчального закладу». 

Мета: виявити перешкоди формування професійного інтересу до 

інклюзивного навчання.  

Процедура виконання:  Інструкція: Шановний студент! Якщо ви не 

цікавитеся інклюзією і не застосовуєте нововведень,  укажіть причини. 

1. Недостатня поінформованість із проблем інклюзивного навчання. 

2. Переконання, що можна без інклюзивного навчання. 

3. Стан здоров’я, інші особистісні причини. 

4. Нестандартне навчально-методичне навантаження. 

5. Відсутність досвіду роботи. 

6. Недостатність фінансування. 
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7. Почуття страху перед негативними результатами. 

8. Відсутність технічної допомоги. 

9. Розбіжності, конфлікти в колективі. 

10. Застаріла матеріально-технічна база, відсутність обладнання. 

Обробка результатів. Обробка результатів відбувається шляхом аналізу 

відповідей. Чим менше інклюзивних бар’єрів, тим вищим є рівень 

інноваційного потенціалу студента до роботи в інклюзивних закладах. 

Показник: цілеспрямованість діяльності майбутнього фахівця  

Завдання № 1. «Організація клубу допомоги батькам» 

Мета: спонукати студентів до розробки рекомендацій для батьків щодо 

адаптації дитини з особливими потребами в інклюзивному закладі.  

Процедура виконання: Експериментатор пропонує за визначеною 

тематикою розробити поради батькам дітей, що здобувають освіту в умовах 

інклюзивного закладу. Оцінна шкала (Дод. Г). 

Завдання № 2. «Практикум». 

Мета: виявити готовність розв’язувати проблемні ситуації 

Процедура виконання: 

Експериментатор пропонує знайти вихід та прокоментувати: 

1) На батьківських зборах батьки дітей з типовим розвитком висловили 

припущення, що дитина з особливими потребами, що навчається у класі та 

потребує особливої підтримки, гальмує розвиток інших дітей. Між батьками 

виникла суперечка. 

2) Під час перерви в інклюзивному класі у дитини з нормальним рівнем 

розвитку педагог помітив сльози на обличчі. На запитання педагога: «Що 

сталося?» Хлопчик відповів: «Ви багато часу приділяєте слабкій дитині, а мене 

на уроці зовсім не помічаєте». Оцінна шкала (Дод. Г). 

Показник: емоційна стабільність 

 Завдання № 1. «Діагностика керованості емоційним збудженням». 

(Використовується адаптована методика В. В. Бойко) 

Мета: дослідити рівень керованості емоційним збудженням майбутніх 
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корекційних педагогів. 

Процедура виконання: Експериментатор пропонує відповісти на «так», 

якщо це стосується Вас або «ні», якщо це Вас не стосується. 

1. Зазвичай Ви висловлюєте думку, не замислюючись над вибором слів? 

2. Чи швидко Ви починаєте злитися? 

3. Чи можете Ви підняти руку на людину, яка Вас ображає? 

4. Чи можете Ви грубо відповісти, якщо до Вас зневажливо ставляться? 

5. Чи ображаєтесь Ви через дурниці? 

6. Ви дуже хвилюєтесь перед важливою подією? 

7. Чи можете Ви під впливом емоцій висловитися, а потім пожалкувати? 

8. Чи контролюєте Ви свої дії у поганому настрої? Оцінна шкала  

9. Завдання № 2. «Тренінг». 

Мета: виявити уміння учасників застосовувати методики релаксації та 

техніки зняття емоційної напруги.  

Процедура виконання: Експериментатор пропонує підготувати та 

провести тренінг на запропоновану тему, визначивши ефективні індивідуальні 

методи зняття емоційної напруги. Оцінна шкала (Дод. Г). 

Кількісні показники мотиваційно-емоційного критерію представлено у 

табл. 2.4. 

Кількісні показники мотиваційно-емоційного критерію 

Таблиця 2.4. 

Г
р
у
п

а 

Кількість майбутніх корекційних педагогів, що виконали завдання  (%) 

Показник 

Наполегливість у здобутті 

професійно-технологічних знань  

Цілеспрямованість 

діяльності майбутнього 

фахівця 

Емоційна стабільність  

 В С Н В С Н В С Н 

ЕГ 7,1 57,2 35,7 21,4 35,7 42,9 14,4 57,1 28,5 

КГ 12,5 43,45 43,75 12,5 56,3 31,2 12,5 37,5 50,0 

Як видно з таблиці, за першим показником мотиваційно-емоційного 

критерію в експериментальній групі (ЕГ) на високому рівні мотиваційно-

емоційної готовності – 7,1 % майбутніх корекційних педагогів та 12,5 % 
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майбутніх корекційних педагогів контрольної групи (КГ), на середньому рівні – 

57,2% (ЕГ) та 43,75% (КГ), на низькому рівні – 35,7 % в ЕГ та 43,75 % у КГ.  

Якісні характеристики другого показника: в ЕГ на високому рівні 

мотиваційно-емоційної готовності – 21,4 % та 12,5 % майбутніх корекційних 

педагогів КГ, на середньому рівні – 35,7 % (ЕГ) та 56,3 % (КГ), на низькому – 

42,9 % в ЕГ та 31,2 % у КГ.  

Якісні характеристики третього показника: в ЕГ на високому рівні 

мотиваційно-емоційної готовності – 14,4 % та 12,5 % майбутніх корекційних 

педагогів КГ, на середньому рівні – 57,1 % (ЕГ) та 37,5 % (КГ), на низькому – 

28,5 % в ЕГ та 50,0 % у КГ. 

Отже, проведені діагностичні зрізи засвідчили недостатню готовність 

майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального 

закладу, що вимагає проведення систематичної цілеспрямованої практичної 

підготовки, здебільшого в умовах інклюзивного середовища.  

Завданнями формувального етапу експерименту виступили: 

визначення ефективних умов, проектування експериментальної моделі 

підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного 

навчального закладу, обрахування та узагальнення результатів прикінцевого 

етапу експерименту. 

Проектуючи модель підготовки майбутніх корекційних педагогів до 

роботи в умовах інклюзивного навчального закладу, ми виходили з того, що 

рівень готовності до професійної реалізації в інклюзивній системі залежить від 

педагогічних умов, емоційного стану майбутнього корекційного педагога, 

поєднанні стандартних і нестандартних методичних форм та їх інноваційної 

змістової насиченості (див. схему 2.3.1).  

Трьохетапна модель підготовки майбутніх корекційних педагогів до 

роботи в інклюзивному навчальному закладі, яка включає пропедевтичний, 

теоретико-операційний,  продуктивний етапи. На кожному етапі 

конкретизовано мету, визначено зміст, методичні форми, засоби, технологічний 

інструментарій. 
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Метою пропедевтичного етапу є формування мотивації майбутнього 

корекційного педагога до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу, 

систематизація та поглиблення знань, умінь, навичок з проблем інклюзивного 

навчання (вирішення типових практичних професійних завдань, підготовка 

роздавального матеріалу з використанням різноманітних ілюстративних 

засобів, створення слайд-супроводу індивідуальних корекційних занять, 

консультацій тощо). 

Схема 2.3.1 

Експериментальна модель підготовки майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу  

 
Критерії та показники готовності майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні умови 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтичний етап – позитивна мотивація до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу, 

систематизація та поглиблення наявних знань, умінь, навичок майбутніх корекційних педагогів.. 

Теоретико-операційний етап – формування основного комплексу знань, умінь, навичок роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу як інструменту професійної діяльності, створення педагогічних ресурсів, 

подання перспективних напрацювань у глобальних та локальних інформаційних мережах  

  Продуктивний етап – узагальнення набутих знань, умінь, навичок, досвіду інклюзивного навчання, 

створення власної колекції навчально-методичних матеріалів, демонстрація прийомів роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу. 

 

Гностично-деонтологічна готовність 

- осмисленість теоретико-технологічних 
знань; 

- креативність технологічних знань; 

- толерантність корекційного педагога 

 

- Креативність технологічних знань 

-  

Мотиваційно-емоційна готовність 

- наполегливість у здобутті професійно-
технологічних знань щодо роботи в умовах 

інклюзивного навчання дітей з 

психофізичними порушеннями; 

- цілеспрямованість діяльності майбутніх 

фахівців; 

- емоційна стабільність 

Оволодіння теоретичними основами 
інклюзивного навчання, практичне 

опанування навичками 
інклюзивного навчання, оволодіння 

професійно-орієнтованим 

інструментарієм забезпечення 

інклюзивної освіти 

Устаткування матеріально-

технічної та інформаційної бази 

для провадження та презентації 

перспективних напрацювань, 
урізноманітнення методичних 

форм обміну досвідом роботи в 

інклюзивному середовищі 

Етапи підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу 

Очікуваний результат: сформованість знань, умінь та навичок щодо 

роботи в умовах інклюзивного навчання дітей з психофізичними 

порушеннями 

Оволодіння та використання 

перспективного педагогічного 

досвіду інклюзивного 

навчання 
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Мета теоретико-операційного етапу – формування у майбутніх фахівців 

комплексу знань, умінь, навичок роботи в умовах інклюзивного навчального 

закладу як інструменту інклюзивної діяльності, створення педагогічних 

ресурсів та подання їх у глобальних та локальних інформаційних мережах 

(розробка дидактичних засобів, конструювання фрагментів уроків, занять в 

інклюзивних класах та групах, підготовка матеріалів з обміну досвідом).  

На продуктивному етапі передбачається узагальнення набутих знань, 

умінь, навичок, досвіду роботи в умовах інклюзивного навчального закладу, 

збирання та створення власної колекції навчально-методичних матеріалів, 

демонстрація прийомів підготовки до роботи в умовах інклюзивного навчання 

(ведення систематизованого бібліографічного каталогу, Web-каталогу 

педагогічних сайтів і порталів, створення і розміщення в Інтернет-просторі 

власних сторінок, проведення семінарів-практикумів, вебінарів тощо). 

Умовами підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу визначено: оволодіння дидактичними 

основами інклюзивного навчання, вивчення перспективного досвіду 

інклюзивного навчання, оволодіння професійно-орієнтованим інструментарієм 

та програмним забезпеченням інклюзивного навчання; створення картотеки 

досвіду інклюзивного простору; устаткування інформаційної бази для 

провадження та презентації перспективних напрацювань, урізноманітнення 

методичних форм з обміну досвідом роботи. Результати апробації 

експериментальної моделі представлено нижче. 

За результатами експерименту, в контрольній та експериментальній 

групах виявлено позитивні зміни, що вплинули на стан готовності майбутніх 

корекційних педагогів до роботи в інклюзивних навчальних закладах. Кількісні 

порівняльні дані за двома критеріями подано у таблицях (4.1, 4.2) та діаграмах ( 

рис. 4.1, 4.2). Після впровадження експериментальної моделі на високому рівні 

в ЕГ за показниками критерію гностично-деонтологічної готовності  визначено 

28,6% (було 14,4%) студентів, у КГ показники суттєво не змінилися 20,9% 
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(було 14,6%). Середній рівень готовності в ЕГ показали 57,1% студентів (було 

45,2%), у КГ – 54,1 % (було 47,9%). На низькому рівні в ЕГ нараховувалося 

14,3% (було 40,5%). У КГ на низькому рівні стало 25% студентів (було 37,5%). 

За показниками мотиваційно-емоційного критерію на високому рівні в ЕГ 

визначено 33,3% (було 14,3%) студентів, у КГ показники  визначено на рівні 

20,8% (було 12,5 %). Середній рівень в ЕГ показали 54,8% студентів (було 50,0 

%), у КГ – 52,1% (було 45,8%). На низькому рівні в ЕГ  – 11,9 % (було 35,7 %) 

студентів. У КГ показники змінилися несуттєво: на низькому рівні стало 27,1% 

студентів (було 41,7%). 

Стан готовності майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу за показниками  критерію гностично-

деонтологічна готовність (ФЕ, %)   

                                                                                                       Таблиця 4.1 
Група  Рівні  

Високий Середній  Низький 

Поч. ФЕ Кін. ФЕ Поч. ФЕ Кінець ФЕ Поч. ФЕ Кінець ФЕ 

Осмисленість теоретико-технологічних знань 

ЕГ  14,4 28,6 42,8 50,0 42,8 21,4 

КГ  12,5 18,8 37,5 43,7 50,0 37,5 

Креативність технологічних знань 

ЕГ  21,4 35,7 42,9 57,2 35,7 7,1 

КГ  18,8 25,0 56,2 62,5 25,0 12,5 

Толерантність корекційного педагога 

ЕГ 7,1 21,4 50,0 64,2 42,9 14,4 

КГ 12,5 18,8 50,0 56,2 37,5 25,0 

Підсумкові результати за показниками критерію гностично-деонтологічної 

готовності 

ЕГ  14,3 28,6 45,2 57,1 40,5 14,3 

КГ  14,6 20,9 47,9 54,1 37,5 25,0 
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Рис. 4.1 Підсумкові результати готовності майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу за критерієм 

гностично-деонтологічна готовність (ФЕ, (%)) 

Таблиця 4.2  

Стан готовності  майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу за показниками  

мотиваційно-емоційного критерію (ФЕ, %) 
Група  Рівні  

Високий Середній  Низький 

Поч.  

ФЕ 

Кінець 

ФЕ 

Поч.  

ФЕ 

Кінець 

ФЕ 

Поч.  

ФЕ 

Кінець 

ФЕ 

Наполегливість у здобутті професійних знань  

ЕГ  7,1 28,5 57,2 57,1 35,7 14,4 

КГ  12,5 18,8 43,75 50,0 43,75 31,2 

Цілеспрямованість діяльності  

ЕГ  21,4 42,8 35,7 42,8 42,9 14,4 

КГ  12,5 25,0 56,3 56,2 31,2 18,8 

Емоційна стабільність 

ЕГ 14,4 28,5 57,1 64,4 28,5 7,1 

КГ 12,5 18,8 37,5 50,0 50,0 31,2 

Підсумкові результати за показниками мотиваційно-емоційного критерію 

ЕГ  14,3 33,3 50,0 54,8 35,7 11,9 

КГ  12,5 20,8 45,8 52,1 41,7 27,1 

 
Рис. 4.2 Підсумкові результати готовності майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу за 

мотиваційно-емоційним критерієм (ФЕ, (%)) 

 

ЕГ КГ 

ЕГ КГ 
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Отже, результати формувального етапу експерименту засвідчили, що за 

умов спеціально організованої роботи за презентованою моделлю у майбутніх 

корекційних педагогів підвищується рівень готовності до роботи в умовах 

інклюзивного навчального закладу, що означає доцільність її подальшого 

впровадження. 

Таким чином, ми визначили критерій гностично-деонтологічна 

готовність з показниками: осмисленість теоретико-технологічних знань, 

креативність технологічних знань і толерантність корекційного педагога та 

мотиваційно-емоційний критерій з показниками: наполегливість у здобутті 

професійно-технологічних знань, цілеспрямованість діяльності майбутнього 

фахівця, емоційна стабільність, а також рівні готовності майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу.  

 Нами було розроблено модель підготовки майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу, визначено 

ефективні умови її реалізації: оволодіння дидактичними основами 

інклюзивного навчання, вивчення перспективного досвіду інклюзивного 

навчання, оволодіння професійно-орієнтованим інструментарієм та програмним 

забезпеченням інклюзивного навчання; створення картотеки досвіду 

інклюзивного простору; устаткування інформаційної бази для провадження та 

презентації перспективних напрацювань, урізноманітнення методичних форм з 

обміну досвідом роботи.  

 Експериментальна перевірка ефективності запропонованої моделі 

доводить позитивну динаміку процесу підготовки майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу, що 

підтверджується кількісними показниками.  
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Словник 

 

Адаптація - це така модифікація, яка не передбачає суттєвих змін змісту й 

концептуальної складності предмету. Адаптацію застосовують, коли учень, 

наприклад, може розв'язати меншу кількість задач. 

Діти з відмінними здібностями - діти, чий спосіб і успішність у виконанні 

завдань суттєво відрізняються від показників, які демонструє більшість їхніх 

однолітків. 

Діти з особливими освітніми потребами - поняття, яке широко охоплює всіх 

учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно 

стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в т. ч. дітей-

інвалідів, обдарованих дітей, дітей із соціально вразливих груп (наприклад, 

вихованців дитячих будинків та ін.). 

Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку - діти, які 

мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, 

зумовлені вродженими чи набутими розладами. 

Особливі потреби - «...стосуються всіх дітей і молодих людей, чиї потреби 

залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або труднощів, 

пов'язаних з навчанням. Багато дітей мають труднощі в навчанні і, таким 

чином, мають спеціальні освітні потреби на певних етапах свого навчання у 

школі» (Саламанкська Декларація, 1994 р.). 

Особливі освітні потреби - «...мають особи, навчання яких потребує 

додаткових ресурсів. Додатковими ресурсами можуть бути: персонал (для 

надання допомоги у процесі навчання); матеріали (різноманітні засоби 

навчання, в тому числі допоміжні та корекційні); фінансові (бюджетні 

асигнування для одержання додаткових спеціальних послуг)» (Міжнародна 

класифікація стандартів освіти). 

Психолого-педагогічний супровід - розглядається як цілісна діяльність, 

командна взаємодія (вчителів, асистентів вчителя, батьків, практичного 
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психолога, соціального педагога, логопеда, медпрацівників та інших фахівців), 

що поєднує такі взаємопов'язані компоненти: 

систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини 

(відповідність тих вимог, які ставить перед дитиною школа, особливостям 

розвитку школяра), динаміки її психічного розвитку у процесі шкільного 

навчання; створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості 

учнів та їхнього успішного навчання; створення спеціальних соціально-

психологічних умов для надання допомоги дітям, які мають проблеми в 

розвитку та навчанні. 

Інклюзія - об'єднана освітня система із наданням належної освіти всім учням. 

Інклюзія - повне залучення дітей з відмінними здібностями в усі аспекти 

шкільної освіти, які є доступними для інших дітей. 

Інклюзивне навчання (інклюзія (англ.) - залучення) - передбачає створення 

освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної 

дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. 

Інклюзивна освіта - освітня система, що ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу. 

І. н. –  гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем 

проживання. Навчання відбувається за індивідуальним навчальним планом, 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. 

Інклюзивна школа - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як 

систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, 

фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в 

громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання 

спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює 

позитивний клімат у шкільному середовищі. 
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Інтеграція освітня - передбачає надання можливості учням з порушенням 

психофізичного розвитку навчатися у звичайних класах загальноосвітньої 

школи, при цьому ці діти мають опанувати програму масової або спеціальної 

школи, їм надаються усталені освітні послуги. Як колективна форма освітньої 

інтеграції можуть функціонувати спеціальні класи (групи), в яких діти з 

особливостями психофізичного розвитку здобувають освітній рівень 

спеціальної школи-інтернату відповідно типу або загальноосвітнього закладу. 

Курикулум - навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти. 

Модифікація - внесення змін до змісту й концептуальної складності предмету, 

наприклад, аналіз сюжету літературного твору замінити визначенням основних 

персонажів й місця дії. 
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Glossary 

1. Advocate One that pleads in another’s behalf; an intercessor: 

one that defends or maintains a cause or proposal 

2. American Speech 

and Hearing 

Association 

The American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA) is the professional, scientific, 

and credentialing association for audiologists, 

speech-language pathologists, and speech, 

language, and hearing scientists. Their mission is 

to ensure that all people with speech, language, and 

hearing disorders have access to quality services to 

help them communicate more effectively. 

3. Aphasia Partial or total loss of the ability to articulate ideas 

or comprehend spoken or written language, 

resulting from damage to the brain caused by 

injury or disease. 

4. Aphonia Loss of the voice resulting from disease, injury to 

the vocal cords, or various psychological causes. 

5. Applied 

Behavioral 

Analysis 

ABA is a method to change behavior. It consists of 

delivery of systematic directions that elicit 

responses from the student which are consistently 

reinforced. The theory is that reinforced behavior 

will reoccur. ABA is a discipline that requires 

consistency, behavior prompting and rewards for 

correct behavior or approximations of correctness. 

6. Articulation 

Disorder 

Characterized by the inability to produce 

individual speech sounds clearly and difficulty 

combining sounds correctly for words. 

7. Asperger 

Syndrome 

Asperger Syndrome, also known as Asperger’s 

Disorder or Autistic Psychopathy, is a Pervasive 

Developmental Disorder (PDD) characterized by 

severe and sustained impairment in social 
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interaction, development of restricted and 

repetitive patterns of behavior, interests, and 

activities. These characteristics result in clinically 

significant impairment in social, occupational, or 

other important areas of functioning. In contrast to 

Autistic disorder (Autism), there are no clinically 

significant delays in language or cognition, self 

help skills or in adaptive behavior, other than 

social interaction. 

8. Assessment Formal (e.g., standardized tests) and informal 

procedures used to identify a person’s unique 

needs, strengths, weaknesses, learning style, and 

nature and extent of intervention services needed. 

Assessment may be interchangeable with 

“Evaluation,” and it is at this clinic. 

9. Associative Play When children play with each other, sharing the 

same materials and activities in an unorganized 

way. At this level the children may be involved in 

play related to the same theme (e.g., playing 

blocks, playing “police/firefighter”) but not have 

organized scenarios with a common goal in their 

play. Each child purses his/her own unique ideas. 

Predominateds between 30-36 months. 

10. Attention Deficit 

Disorder 

ADD/ADHD in the DSM (Diagnostic Statistical 

Manuel) IV refers to 1) Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder Combined Type, 2) 

Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder/Predominately Inattentive Type, or 3) 

Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder/Predominately Hyperactive-Impulsive 

Type. Overall, behaviors include hyperactivity, 

impulsivity, and inattention, depending on the 

diagnosis. These behaviors must occur to a degree, 
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which is maladaptive and inconsistent with 

developmental level, and occur in at least two 

settings over a period of at least 6 months. These 

behaviors may interfere with speech/language 

learning, academic performance and social 

activities (e.g., making friends, sustaining 

friendships. The disorder is diagnosed before the 

age of 7, or symptoms were present before this 

age. There must also be the presence of related 

impairment in social, academic, or occupational 

functioning. For examples of related behaviors and 

symptoms of ADD/ADHD, please click on 

“Understanding” and then “Other Impairments and 

Disorders” at the top of this screen. Scroll down to 

ADD/ADHD. 

11. Audiologist A professional who specializes in the 

identification, testing, habilitation and 

rehabilitation of hearing loss and hearing related 

disorders (e.g., central auditory processing 

disorder). A person who is also extensively trained 

in the anatomy and physiology of the audtiory 

mechanism, counseling for hearing disorders, and 

diagnostic testing/fitting of hearing aids as well as 

assistive listening devices. 

12. Auditory 

Perceptual 

Processing 

Disorder or 

Central Auditory 

Also referred to as an auditory percetpual problem, 

central auditory dysfunction or central auditory 

processing disorder (CAPD). It can be defined as 

difficulty in listening to or comprehending auditory 

information, especially under less optimal listening 

conditions (e.g., background noise). It is a 

condition wherein a person does not process 

speech/language correctly. They may have 

difficulties knowing where sound has occurred and 
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indentifying the source of the sound or in 

distinguishing one sound from another. Children 

and adults with CAPD are diverse and have 

difficulty using auditory information to 

communicate and learn. For more information, 

please click on “Understanding” and then 

“Auditory Perceptual Processing Disorder” at the 

top of the screen. 

13. Auditory 

Processing 

The auditory system, mechanism, and processes 

responsible for the following: sound localization 

and lateralization, auditory discrimination, auditory 

pattern recognition, temporal aspects of audition, 

and auditory performance with competing acoustic 

signals. 

14. Autism Autism is a complex developmental disability that 

appears during the first three years of life. The 

result of a neurological disorder that affects the 

functioning of the brain, autism and its associated 

behaviors have been estimated to occur in as many 

as 1 in 500 individuals (Centers for Disease 

Control and Prevention 1997). Autism is four 

times more prevalent in boys than girls and knows 

no racial, ethnic, or social boundaries. Family 

income, lifestyle, and educational levels do not 

affect the chance of autism’s occurrence. Per the 

DSM IV, autism includes delays and/or abnormal 

functioning (with onset prior to age 3) in at least 

one of the following areas: (1) social interaction, 

(2) language as used in social communication, or 

(3) symbolic or imaginative play. The disturbance 

is not better accounted for by Rett’s Disorder or 

Childhood Disintegrative Disorder. Futher, for a 

diagnosis, a total of six or more items from A, B 
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and C (below), and at least two from A and one 

each from B and C must be present. See “Autism–

Diagnositc Criteria” A, B and C below. 

15. Autism–

Diagnostic 

Criteria “A” 

A. Qualitative impairments in reciprocal social 

interaction: Marked impairment in the use of 

multiple nonverbal behaviors such as eye-to-eye 

gaze, facial expression, body posture, and gestures 

to regulate social interaction. Failure to develop 

peer relatiohships appropriate to developmental 

level. Lack of spontaneous seeking to share 

enjoyment, interest, or achievements with others. 

Lack of social or emotional reciprocity. 

16. Autism–

Diagnostic 

Criteria “B” 

B. Qualitative impairments in communication: A 

delay in, or total lack of, the development of 

spoken language (not accompanied by an attempt 

to compensate through alternative modes of 

communication such as gesture or mime). Marked 

impairment in the ability to initiate or sustain a 

conversation with others despite adequate speech. 

Sterotyped and repetitive use of language or 

idiosyncratic language. Lack of varied spontaneous 

make-believe play or social imitative play 

appropriate to developmental level. 

17. Autism–

Diagnostic 

Criteria “C” 

Restricted, repetitive, and sterotyped patterns of 

behavior, interest, or activity, emcompassing 

preoccupation with one or more sterotyped and 

restricted patterns of interest, abnormal either in 

intensity or focus. An apparently compulsive 

adherence to specific nonfunctional routines or 

rituals. Sterotyped and repetitive motor 

mannerisms (e.g., hand or finger flapping or 

twisting, complex whole body movements). 

Persistent preoccupation with parts of objects. 
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18. Autistic Spectrum 

Disorders 

May also be referred to as pervasive 

developmental disorders. Autistic spectrum 

disorders include Asperger syndrome, autism, and 

pervasive developmental disorders–not otherwise 

specified. They are neurological in origin and 

symptoms appear in the first few years of life. The 

disorders share a set of behavioral characteristics, 

but each child/adult shows symptoms and 

characteristics very differently. Autism is referred 

to as a spectrum disorder to signify these 

differences among those sharing a common 

diagnosis. 

21. California Speech 

and Hearing 

Association 

The State of California’s professional, scientific, 

and credentialing association for audiologists, 

speech-language pathologists, and speech, 

language, and hearing scientists. 

22. Clinical 

Fellowship Year 

(CFY) 

An important transitional phase between 

supervised graduate-level practicum and the 

independent delivery of services. It is designed to 

foster the continued growth and integration of the 

knowledge, skills, and tasks of clinical practice in 

speech-language pathology consistent with 

ASHA’s current scope of practice. The CFY lasts a 

continuous 9 months while maintaining full-time 

employment (30+ hours a week). 

23. Communication a. The exchange of thoughts, messages, or 

information, as by speech, signals, writing, or 

behavior. b. Interpersonal rapport. c. 

communications (used with a sing. or pl. verb). 

The art and technique of using words effectively 

and with grace in imparting one’s ideas. 

24. Congenital a. Existing at or before birth. b. Acquired at birth 
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or during uterine. Developmental, as a result of 

either hereditary or environmental influences. 

25. Constructive Play “Manipulation of objects for the purpose of 

constructing or creating something (Rubin, 1984). 

Children use materials to achieve a specific goal in 

mind that requires transformation of objects into a 

new configuration. Usually emerges around two 

years of age and predominates from age three on. 

26. Cooperative Play When children plan, assign roles and play together 

it is referred to as cooperative play. Cooperative 

play is goal-oriented and children play in an 

organized manner toward a common end. Emerges 

around 36 to 48 months of age and continues 

through the school years. 

27. Deficit A deficiency or impairment in mental or physical 

functioning. 

28. Delay To perform below expected norms according to 

chronological age or grade level. 

29. Developmental 

Disability 

Developmental Disabilities in infants and toddlers 

are displayed as significant differences between 

expected level of development for age and current 

level of functioning. Children with developmental 

disabilities are those who have a delay in one or 

more of the following areas: cognitive 

development; physical and motor development, 

including vision and hearing; communication 

development; social or emotional development; or 

adaptive development. 

30. Developmental 

Language 

Disorder 

Children who do not develop language skills 

appropriately or according to language norms are 

language delayed or disordered. 
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31. Developmental 

Speech Disorder 

Children who do not develop speech production 

skills appropriately or according to normative data 

are speech delayed or disordered. 

32. Diagnosis a. The act or process of identifying or determining 

the nature and cause of a disease or injury through 

evaluation of patient history, examination, and 

review of other significant data. b. The opinion 

derived from such an evaluation. 

33. Disability The functional consequence of impairment 

34. Discrete Trial 

Training 

Discrete trial training (DTT) is a method of 

behavioral intervention. DTT programs generally 

involve several hours of direct one-on-one 

instruction per day over many months or years and 

teach specific skills in an intensive manner. The 

discrete trial method has four distinct parts 

(according to Anderson et al, 1996): (1) the 

trainer’s presentation, (2) the child’s response, (3) 

the consequence, (4) a short pause between the 

consequence and the next instruction (between 

interval trials). In general, DTT programs target 

skills that are broken down into finite, discrete 

tasks. The behavioral therapist typically uses 

repetition, feedback, and positive reinforcers to 

help the child master small tasks. Once mastered, 

basic skills are used as building blocks to develop 

more complex abilities. Behavioral excesses such 

as tantrumming, aggression, and repetitive 

behaviors, may also be addressed. Not all 

programs using DTT follow the same program 

sequences or curriculum. 

35. Disorder An ailment or condition that affects the function of 

mind or body: 
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36. DOB Date of Birth 

37. Down Syndrome A congenital disorder, caused by the presence of 

an extra crititical portion of the 21st chromosome 

in all, or some, of one’s cells. This additional 

genetic material changes the developmental course, 

causing the charateristics associated with the 

syndrome. Those affected usually have mild to 

moderate mental retardation 

38. Dysarthria Dysarthria is a motor speech disorder that is due to 

a paralysis, weakness, altered muscle tone or 

incoordination of the speech muscles. Speech is 

slow, weak, efforful, imprecise or uncoordinated. 

Voice and breathing for speech may also be 

affected. 

39. Dysphagia A disorder/condition that affects an individual’s 

ability to swallow. 

40. Dysphasia Impairment of speech and verbal comprehension; 

term often used when associated with stroke or 

brain injury. 

41. Early Intervention Early intervention applies to children prior to 

school age who are discovered to have or be at risk 

of developing a handicapping condition or other 

special need that may affect their development. 

Early intervention consists of the provision of 

services for such children and their families for the 

purpose of lessening the effects of the condition. 

Early intervention can be remedial or preventive in 

nature–remediating existing developmental 

problems or preventing their occurrence. 

42. Educational 

Model 

Therapy focuses on intervention to improve the 

child’s ability to learn and function in the school 

environment. 
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43. Educational 

Therapist 

A professional who uses educational and 

therapeutic approaches in working with clients of 

all ages with learning problems and learning 

disabilities. Educational Therapists perform 

professional work which requires applying the 

concepts, principles, and practices of education and 

rehabilitation therapy. 

44. Emotionally 

Disturbed 

A disturbance which can be characterized by: an 

inability to build or maintain satisfactory 

interpersonal relationships; inappropriate types of 

behavior or feelings under normal circumstances; 

general pervasive mood of unhappiness or 

depression; or a tendency to develop physical 

symptoms or fears associated with personal or 

school problems. If frequently affects the ability to 

learn. 

45. Evaluation An assessment of an individual’s abilities (i.e., 

speech and language, motoric, cognitive, etc.) in 

order to determine their strengths and weaknesses, 

and to see whether or not deficits are significant 

for intervention. It is usually the first thing that 

takes place to get a child qualified for service. 

46. Floor Play Therapy where skills such as speech, language and 

play are developed through floor-based play 

involving toys, games, activities, etc. 

47. Fragile X 

Syndrome 

A genetic condition caused by a spontaneous 

partial break in the long arm of the X chromosome. 

Measurement of testes in males and a chromosome 

analysis helps confirm the diagnosis. There are 

often very few outward signs of Fragile X 

syndrome. The spectrum of the syndrome ranges 

from normal development to developmental delay, 
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learning disabilities, mild-severe intellectural 

disability, autistic-like behavior and attentional 

problems. The majority of children are mildy to 

moderately affected. 

48. Functional Play May also be a term used for “relational play” (seen 

between 9-24 months) denoting use of objects in 

play for the purposes for which they were 

intended, e.g., using simple objects correctly, 

combining related objects (man in car), and 

making objects do what they are made to do. 

49. Habilitation The process (therapy) to make suitable for specific 

use 

50. Handicap The loss or limitation of opportunities to take part 

in the life of the community on an equal level with 

others. 

51. Hard of Hearing Broad term covering individuals with hearing loss 

ranging from mild to profound (deaf). 

52. Health 

Management 

Organization 

A corporation financed by insurance premiums 

whose members, physicians and professional staff 

provide curative and preventive medicine within 

certain financial, geographic, and professional 

limits to enrolled volunteer members and their 

families. 

53. Hearing Impaired Broad term covering individuals with hearing loss 

ranging from mild to profound (deaf). 

54. High Functioning 

Autism 

Characteristics that are typically seen in 

individuals with “high functional autism” may 

include some of the following: average or above 

average IQ, superior vocabulary skills, higher rate 

of unusual obsessions, motor deficits (clumsiness), 

less impaired on “theory of mind” tests, and speech 
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is less commonly delayed. 

55. Hyperlexia A syndrome observed in children who have the 

following characteristics: an ability to read words, 

far above what would be expected at their 

chronological age, frequently an intense and early 

fascination with letters or numbers, significant 

difficulty in understanding/processing verbal 

language, abnormal social skills, and deficits in 

social/pragmatic communication abilities. 

Precocious reading abilities are developed 

spontaneously before the age of five; they are not 

taught. 

56. ICD Code A universal billing system that utilizes a numeric 

format (codes) that differ as related to specific 

diagnosis. ICD stands for International 

Classification of Diseases. 

57. Impairment An abnormality of structure or function 

58. Individual 

Education Plan 

(IEP) 

A written plan for every student receiving special 

education services within the public school system. 

The plan contains information such as the student’s 

special learning needs and the specific special 

education services required by the student. 

59. Infantile Autism A spectrum of neuropsychiatric disorders 

characterized by deficits in social interaction and 

communication, and unusual and repetitive 

behavior. Typically occurs within the first three 

years of life. Some, but not all people with autism, 

are non-verbal. Please see Autism in this glossary 

for more information. 

60. Insurance 

Coverage 

a. Coverage by a contract binding a party to 

indemnify another against specified loss/conditions 

in return for premiums paid. b. The sum or rate for 
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which such a contract insures something. c. The 

periodic premium paid for this coverage. 

61. Intelligence 

Quotient 

The ratio of tested mental age to chronological age, 

usually expressed as a quotient multiplied by 100. 

62. Landau-Kleffner 

syndrome (LKS) 

A disorder with seizures starting in childhood in 

which the patient loses skills, such as speech, and 

develops behavior characteristic of autism. 

63. Language The use by human beings of voice sounds, and 

often written symbols representing these sounds, in 

organized combinations and patterns in order to 

express and communicate thoughts and feelings. 

Language also includes other forms of 

communication as well, e.g., use of symbols, 

gesture, and sign. 

64. Language Based 

Learning 

Disability 

Disabilities which interfere with age-appropriate 

reading, spelling, and/or writing. Please see 

“Learning Disabilities” for a broader definition of 

learning disabiity. A language based learning 

disability is specific to language processing and 

use. 

65. Language 

Comprehension 

Also called Receptive Language. A person’s 

ability to understand and process language at the 

sound, word, phrase, sentence, multi-sentence and 

conversational levels. Involves understanding of 

vocabulary, concepts, grammar (morphology and 

syntax), and higher level language associated with 

processing more abstract language (e.g., 

inferences, idioms, verbal problem solving and 

abstract reasoning). Also involves the ability to 

retain linguistic information for the purpose of 

understanding and interpretation. Difficulties with 

receptive language can interfere with academic or 
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occupational achievement or with social 

communication 

66. Learning 

Disabilities 

Disabilities affecting the manner one takes in 

information, retains it, and expresses the 

knowledge and understanding they have. Learning 

disabilities is a general term for a heterogeneous 

group of disorders manifested by significant 

difficulties in acquistion and use of listening, 

speaking, reading, writing, reasoning, or 

mathematical abilities. They are intrinsic to the 

individual, presumed to be due to central nervous 

system dysfunction, and may occur across the life 

span. Problems in self-regulatory behaviors, social 

perception, and social interaction may exist with 

learning disabilities but do not by themselves 

constitute a learning disability. Though learning 

disabilities may occur concomitantly with other 

handicapping conditions or with extrinsic 

influences, they are not the result of those 

conditions or influences (National Joint Committee 

on Learning Disabilities, 1981, revised 1988). See 

“Learning Disabilities–Continued” for other 

frequent characteristics. 

67. Learning 

Disabilities–

Continued 

Frequent characteristics of learning disabilities 

include, but are not limited to, a marked 

discrepancy between achievement and potential 

with uneven abilities within an individual, average 

to above average intellectual functioning, 

processing deficits (e.g., auditory and/or visual 

perceptual problems), and long/short term auditory 

and/or visual memory deficits. 

68. Medical Model Therapy focuses on treatment to cure or alleviate 

specific underlying medical conditions. 



163 

 

69. Mental retardation Impaired intellectual ability that is equivalent to or 

less than an IQ of approximately 70 with onset 

before age 18, and presenting with concurrent 

impairments in adaptive functioning. The 

condidtion is manifested typically by abnormal 

development, learning difficulties, and problems in 

social adjustment 

70. Multidisciplinary 

Team 

A group or team of disciplines that work, assess, 

report results, and/or deliver treatment to clients. 

71. Non-Public 

School Agency 

(NPA) 

An approved, but unrelated, agency that provides a 

service to meet the needs/demands of a public 

school system. 

72. Nonverbal 

Learning 

Disability 

A specific pattern of neuropsychological assets and 

deficits that eventuates in the following: a specific 

pattern of relative assets and deficits in academic 

(well-developed single-word reading and spelling 

relative to mechanical arithmetic) and social (e.g., 

more efficient use of verbal than nonverbal 

information in social situations) learning; specific, 

developmentally dependent patterns of 

psychosocial functioning. 

73. Noonan’s 

Syndrome 

“A grouping of specific abnormalities affecting 

both males and females, both sporadic in 

appearance but also reflecting a hereditary 

component (thought to be autosomal dominant). 

Symptoms may include webbed neck, sternum 

abnormalities (pectus excavatum, occasionally 

pectus carinatum), sagging eyelids (ptosis), wide-

set eyes (hypertelorism), low-set ears 

abnormally shaped ears, undescended testicles, 

delayed puberty, mental retardation, short stature, 

and small penis.” 
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