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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

18 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 -  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

20 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен -  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 110 
 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: професійна підготовка 

майбутніх соціономістів до здійснення організаційно-управлінської діяльності в 

умовах інклюзивної школи.. 
 

Метою вивчення дисципліни є: формування у майбутніх педагогів 

цілісного уявлення про освітню політику в сфері інклюзивної освіти на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому (районному) рівнях; 

нормативно-правові та теоретико-методологічні засади функціонування 

освітнього закладу інклюзивного типу; оволодіння компетенціями 

організаційно-управлінської діяльності в інклюзивній школі; ознайомлення зі 

світовими та вітчизнянними тенденціями перспективного розвитку інклюзивної 

освіти учнів з особливими потребами. 
 

Передумовою для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни 

«Організаційно-педагогічні засади початкової освіти». 
 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Інклюзивна освіта», «Інноваційні технології навчання освітніх 

галузей у початковій школі». 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта». 



Знати: 

- професійні вимоги до повноважень і функціональних обов’язків штатних 

фахівців, що регламентують організаційно-управлінську діяльність в 

початковій школі інклюзивного типу; 

- сутність, специфічні особливості, зміст й алгоритми організаційно-

управлінської діяльності в інклюзивному закладі початкової освіти; 

- організаційні стратегії створення інклюзивного освітнього простору в 

початковій школі, впровадження системи комплексного супроводу суб’єктів 

інклюзивного навчання. 

Вміти: 

- здійснювати теоретичний аналіз зарубіжних і вітчизняних моделей 

інклюзивної освіти молодших школярів; критично оцінювати їх переваги та 

недоліки; 

- визначати оптимальні шляхи організації інклюзивної початкової школи в 

контексті задоволення особливих освітніх потреб учнів й освітніх запитів 

їхніх батьків; 

- визначати фахові повноваження (права й обов’язки) організаторів 

інклюзивної освіти в початковій школі в ракурсі їх комплексної взаємодії в 

професійній команді; 

- відстежувати та активно залучати існуючі в громаді та в суспільстві ресурси 

для продуктивного розвитку інклюзивної практики та культури шкільного 

освітнього простору; 

- використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з питань 

організації інклюзивного навчання в початковій школі; 

- виявляти повагу до ціннісного потенціалу (релігійного, етнічного, 

професійного, особистісного) інших фахівців, що дозволяє використати 

ресурс крос-культурної комунікації для спільного розв’язання 

перспективних завдань освітньої та наукової діяльності, співпраці у 

проектних командах фахівців вітчизняних і зарубіжних інклюзивних шкіл.. 
 

Комунікація: Забезпечувати зрозуміле і недвозначне донесення власних 

знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до 

здобувачів освіти. Виявляти комунікативну стратегію, тактику та техніку 

взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, організовувати їх спільну 

діяльність для підвищення педагогічної майстерності. Використовувати набуті 

знання в стратегії партнерської діяльності педагогічного персоналу інклюзивної 

школи з інтердисциплінарною командою представників інших центрів і служб 

(керівників, педагогів, спеціалістів спеціальної освіти та інш.), батьками, 

представниками уряду та громадських організацій, спонсорами та інш.; 

виявляти повагу до ціннісного потенціалу (релігійного, етнічного, 

професійного, особистісного) всіх фахівців і батьків, що дозволяє використати 

ресурс комунікації для спільного розв’язання професійних завдань щодо 

здійснення організаційно-управлінської діяльності в інклюзивній школі; 

створювати умови для колаборативної комунікації із представниками наукових 

і громадських організацій, державних і приватних закладів шкільної освіти. 
 



Автономність та відповідальність: Формувати відповідальність за внесок 

до професійних знань і практики та оцінювання результатів діяльності колег-

учителів початкової школи; управління робочими або навчальними процесами, 

що потребують нових стратегічних підходів. 
 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні 

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти  

соціально відповідально  
та свідомо 

ПРН 1 Знати нормативну базу 

функціонування закладу 

загальної середньої освіти, 

принципи організації сучасної 

початкової освіти, особливості 

та інструментарій організаційно-

методичного супроводу та 

моніторингу якості освітнього 

процесу. 
ЗК 5. Здатність працювати 

в команді 

ПРН 2. Володіти знаннями сучасних 

освітніх технологій; вміннями і 

навичками забезпечення 

організації освітнього процесу 

початкової школи, здійснювати 

моніторинг за його якістю та 

об'єктивним оцінюванням 

результатів освітньої підготовки 

здобувачів початкової освіти.  
ЗК 7. Цінування та повага 

різноманітності та 
мультикультурності. 

ПРН 3. Добирати та опановувати 

інноваційні технології навчання 

освітніх галузей у початковій 

школі та інструментарій 

педагогічного супроводу дітей 

молодшого шкільного віку; 

організаційні форми, методи, 

прийоми і засоби створення 

комфортного освітнього 

середовища початкової школи, 

вимоги до організації освітнього 

процесу з урахуванням 

компетентнісного підходу, 

принципів дитиноцентризму, 

здоров'язбереження, 

розвиткового навчання, 

інклюзії, суб'єкт-суб'єктної 

взаємодії, тощо. 

ФК 1 дослідницька - здатність 

використовувати форми, 

методи, технології та 

враховувати принципи 

науково-педагогічних 

досліджень, виявляти 

тенденції розвитку подій та 

ПРН 8. Оцінювати ефективність 

організаційних форм 

професійної діяльності, її 

конкретні цілі і завдання; 

володіти методами визначення 

результативності заходів, 

спрямованих на підвищення 



прогнозувати розвиток 

педагогічних процесів у 

системі початкової освіти та 

підвищення професійної 

майстерності вчителя. 

 

якості навчальної, виховної і 

корекційно-розвиткової роботи 

вчителя початкових класів 

закладу загальної середньої 

освіти. 

ФК 2 проєктувальна - здатність 

проєктувати освітній процес 

в початкових класах; 

аналізовувати та оцінювати 

професійну діяльність та 

результати роботи колег - 

учителів початкової школи. 

ПРН 7. Вміти проєктувати власну 

педагогічну діяльність, 

визначати цілі й завдання всіх 

етапів навчально-пізнавальної та 

виховної роботи, прогнозувати 

очікувані результати з 

урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей 

дітей молодшого шкільного 

віку. 

ФК 3 організаційна - здатність 

організовувати навчально-

пізнавальну та виховну 

діяльність молодших 

школярів, їх самостійну та 

пошуково-дослідницьку 

роботу, здійснювати освітній 

процес у початковій школі з 

використанням інноваційних 

педагогічних технологій. 

ПРН 9. Аналізувати діяльність колег-

учителів початкових класів 

щодо дотримання та реалізації 

нормативних документів; 

виявляти відповідальність за 

внесок до професійних знань і 

практики та оцінювання процесу 

і результатів власної 

педагогічної діяльності й 

діяльності інших учителів; 

вибудовувати перспективні 

стратегії розвитку регіональних 

моделей організації початкової 

та інклюзивної освіти. 

ФК 4 предметна - здатність 

здійснювати методичний 

супровід освітньої діяльності 

в початковій школі, 

аналізовувати та критично 

осмислювати психолого-

педагогічну та методичну 

інформацію для вирішення 

науково-дослідницьких і 

практичних завдань 

організації початкової освіти. 

ПРН 9. Аналізувати діяльність колег-

учителів початкових класів щодо 

дотримання та реалізації 

нормативних документів; 

виявляти відповідальність за 

внесок до професійних знань і 

практики та оцінювання процесу 

і результатів власної педагогічної 

діяльності й діяльності інших 

учителів; вибудовувати 

перспективні стратегії розвитку 

регіональних моделей організації 

початкової та інклюзивної освіти. 

ФК 7 продуктивна - здатність 

здійснювати моніторингову 

діяльність під час 

організації освітнього 

процесу в сучасній 

початковій школі, 

отримувати результат, 

оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт, 

відповідати за ухвалені 

рішення. 

ПРН 2. Володіти знаннями сучасних 

освітніх технологій; вміннями і 

навичками забезпечення 

організації освітнього процесу 

початкової школи, здійснювати 

моніторинг за його якістю та 

об'єктивним оцінюванням 

результатів освітньої підготовки 

здобувачів початкової освіти.  



 

ФК 9 партнерська – здатність 

здійснювати партнерську 

взаємодію з учасниками 

освітнього процесу. 

ПРН 3. Добирати та опановувати 

інноваційні технології навчання 

освітніх галузей у початковій школі 

та інструментарій педагогічного 
супроводу дітей молодшого 

шкільного віку; організаційні форми, 

методи, прийоми і засоби створення 
комфортного освітнього середовища 

початкової школи, вимоги до 

організації освітнього процесу з 

урахуванням компетентнісного 
підходу, принципів 

дитиноцентризму, 

здоров'язбереження, розвиткового 
навчання, інклюзії, суб'єкт-

суб'єктної взаємодії, тощо. 
ФК 10 здоров’язбережувальна - 

здатність до організації 

здорового, безпечного, 

розвивального, інклюзивного 

освітнього середовища. 

ПРН 3. Добирати та опановувати 

інноваційні технології навчання 
освітніх галузей у початковій школі 

та інструментарій педагогічного 

супроводу дітей молодшого 
шкільного віку; організаційні форми, 

методи, прийоми і засоби створення 

комфортного освітнього середовища 
початкової школи, вимоги до 

організації освітнього процесу з 

урахуванням компетентнісного 

підходу, принципів 
дитиноцентризму, 

здоров'язбереження, розвиткового 

навчання, інклюзії, суб'єкт-
суб'єктної взаємодії, тощо. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Вступ. Організаційно-

правові та змістовно-

процесуальні орієнтири 

впровадження 

інклюзивної освіти в 

початковій школі 

6 2 4 - - - 14        

2. Концепція Нової 

української школи та 

порядок організації 

інклюзивного навчання 

молодших школярів 

8 4 4 - - - 16        

3. Організаційні засади 

створення та співпраці 

мультидисциплінарних 

8 4 4 - - - 18        



професійних команд в 

закладах початкової 

освіти інклюзивного 

типу 

4. Механізми забезпечення 

цілісності освітніх 

послуг для учнів 

молодшого шкільного 

віку з особливими 

потребами 

8 4 4 - - - 16        

5. Моделювання системи 

професійного 

співробітництва 

фахівців початкових 

шкіл і батьків учнів з 

особливими потребами 

8 4 4 - - - 16        

Проміжний контроль  - - 2 - -  - - - - - - - 

Разом: 38 18 20 2 - - 80        
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Вступ. Організаційно-правові та змістовно-процесуальні 

орієнтири впровадження інклюзивної освіти в початковій школі 

Міжнародна освітня політика у галузі охорони дитинства, захисту прав 

дітей із особливими потребами та забезпечення їх повноцінного розвитку. 

онвенція ООН про права дитини (1991 р.), Саламанкська декларація про 

принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із особливими 

потребами (1994 р.), Рамковий документ ЮНІСЕФ, ВООЗ, Світового Банку та 

ЮНФПА “Концентрація ресурсів на дійовості програм здоров’я в школі” 

(FRESH). Організаційно-правові засади інклюзивної освіти учнів у зарубіжних 

початкових школах. 

Формування освітньої політики в Україні, що відповідає базовим 

принципам інклюзивного навчання учнів початкової школи принцип 

розвиваючого навчання; принцип індивідуалізації навчання;принцип 

урахування співвідношення первинного порушення і вторинних відхилень; 

принцип поетапного формування розумової діяльності; принцип діяльнісного 

підходу). Конституція України (1996 р.) про право на освіту, про рівність дітей 

у своїх правах, про повноваження батьків щодо забезпечення розвитку дітей; 

Закон України “Про охорону дитинства” (2001 р.); Постанова Каб. Мін. 

України “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” 

(2004 р.); Постанова Каб. Мін. України “Про порядок організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” (2011 р.); Наказ МОН 

України “Положення про навчально-реабілітаційний центр” (2012 р.); Лист 

МОНмолоді та спорту від 28.09.2012 р. № 1/9-694 “Щодо введення посади 

вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з 

інклюзивним навчанням”;Лист МОН № 1/9-254 “Щодо одержання документа 

про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних 

закладах” (2012р.);Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Гігієнічні 



вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку” (2013р.); Наказ МОН України “Про організацію 

діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій” (2013 р.); аказ МОН 

України № 1436 “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на 

освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі” 

(2015р.); Закон України “Про освіту” (вектор організації інклюзивної освіти 

(2017 р.)); Постанова Каб. Мін. України “Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” 

(2017 р.); Постанова Каб. Мін. України “Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр” (2017 р.); останова Каб. Мін. в України Положення про ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти” (2018 р.). 

Генезис науково-теоретичних підходів до проблеми організації 

інклюзивного навчання молодших школярів. 

Чинники успішної організації та потенційні причини гальмування 

шкільної інклюзії в традиційних й альтернативних закладах початкової освіти.  

рганізаційні та психолого-педагогічні умови попередження та подолання 

проблем у початковій освіті учнів з особливими потребами (світовий досвід) 

Реалії та перспективи організації інклюзивного навчання дітей в закладах 

початкової освіти України. 
 

Тема 2. Концепція Нової української школи та порядок організації 

інклюзивного навчання молодших школярів  

Початкова школа інклюзивного типу як відкритий освітній заклад. 

Принципи функціонування інклюзивної початкової школи (відкритості, 

спільного навчання, урахування індивідуальних особливостей дітей у 

навчально-виховному процесі, забезпечення якісної освіти для всіх, надання 

додаткової допомоги та підтримки, гуманізації інклюзивної школи). Потенціал 

інклюзивних шкіл в інтеграції дітей з ОП в загальноосвітній простір. 

Основні підходи до організації освітнього процесу учнів з особливими 

потребами (ОП): мейнстрімінг, реабілітація, інтеграція, інклюзія. Базові моделі 

інклюзивної освіти школярів з (ОП): постійна повна інтеграція, постійна 

неповна інтеграція, постійна часткова інтеграція, систематична тимчасова 

інтеграція, епізодична інтеграція. НУШ: концептуальні засади реформування 

середньої школи Інструкивно-методичні листи МОН України щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах початкової освіти.Інституційні зміни в 

початковій школі у контексті надання цілісних освітніх послуг учням з ОП та 

їхнім батькам. 

Порядок організації класів з інклюзивним навчанням у закладах початкової 

освіти. Наповнюваність класу відповідно до встановлених нормативів. 

Забезпечення архітектурної доступності інклюзивної школи: складові 

компоненти і предметно-функціональні ознаки інклюзивного освітнього 

середовища в початковій школі. 

Основні передумови щодо оптимальної розбудови комфортного 

інклюзивного середовища для учнів молодшого шкільного віку. Кластер 

моделей інклюзивних шкіл в Україні та зарубіжжі. 



Індекс інклюзії як інструмент розвитку навчального закладу для 

забезпечення різноманіття в освітньому процесі. 
 

Тема 3. Організаційні засади створення та співпраці 

мультидисциплінарних професійних команд в закладах початкової освіти 

інклюзивного типу 

Поняття про професійну компетентність персоналу інклюзивних 

початкових шкіл (шкільних менеджерів, педагогів початкової школи, 

асистентів учителів, психологів та ін.). 

Типологія мультидисциплінарних професійних команд; їх партнерство в 

логіці комплексного супроводу молодших школярів з особливими потребами. 

Основні вимоги до створення карти організації діяльності (менеджменту) 

команди психолого-педагогічного супроводу учня з ООП (згідно «Примірного 

положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти»). 

Організаційно-правові засади співробітництва персоналу початкових 

класів зі спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК). 

Змістовно-процесуальні орієнтири  співпраці фахівців початкових шкіл з 

персоналом центрів підтримки інклюзивної освіти (ЦПІО). 

Стратегія та тактика комплексної взаємодії персоналу інклюзивних 

початкових шкіл з працівниками інклюзивно-ресурсних центрів.Інклюзивно-

ресурсний центр (ІРЦ)як комплексна система забезпечення підтримки 

інклюзивної освіти дітей, батьків, фахівців соціономічної сфери. Правовий 

статус ІРЦ при органах управління освітою.Завдання функціонування ІРЦ. 

Посадові повноваження керівника (директора) ІРЦ та інших працівників 

(вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, олігофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога), практичного психолога, вчителя-реабілітолога. Положення про 

конкурс на посаду директора та педагогічних працівників ІРЦ. Методичне та 

аналітичне забезпечення діяльності ІРЦ.Основні вимоги до облаштування ІРЦ у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти (облаштування кабінетів 

вчителів-дефектологів, логопеда, практичних психологів, фахівців ІРЦ та 

кабінета директора). Організація та проведення комплексної оцінки дитини з 

особливими освітніми потребами  Основні напрями комплексної оцінки; оцінка 

фізичного розвитку дитини; оцінка мовленнєвого розвитку дитини; оцінка 

когнітивної сфери дитини; оцінка емоційно-вольової сфери дитини; оцінка 

освітньої діяльності дитини. Методики оцінки (“CASD” – опитувальник 

розладу аутичного спектру. “Conners-3” – шкали оцінювання розладу дефіциту 

уваги та гіперактивності. “Leiter-3” – міжнародна шкала продуктивності 

Лейтера. “WISC-IV” – шкала інтелекту Векслера для дітей. “РЕР-3” – 

індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутичного 

спектру тощо) Висновок про комплексну оцінку; особливості створення та 

ознайомлення з ними батьків дитини Причини проведення повторної 

комплексної оцінки дитини фахівцями ІРЦ Порядок переведення дитини із 

спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої 

освіти до інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої 

освіти. Організація та проведення комплексної оцінки дитини з ООП. Основні 

напрями комплексної оцінки; оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка 



мовленнєвого розвитку дитини; оцінка когнітивної сфери дитини; оцінка 

емоційно-вольової сфери дитини; оцінка освітньої діяльності дитини. Методики 

оцінки (“CASD” – опитувальник розладу аутичного спектру. “Conners-3” – 

шкали оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності. “Leiter-3” – 

міжнародна шкала продуктивності Лейтера. “WISC-IV” – шкала інтелекту 

Векслера для дітей. “РЕР-3” – індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей 

з розладами аутичного спектру тощо) Висновок про комплексну оцінку; 

особливості створення та ознайомлення з ними батьків дитини Причини 

проведенняповторної комплексної оцінки дитини фахівцями ІРЦ Порядок 

переведення дитини із спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу 

загальної середньої освіти до інклюзивного (спеціального) класу закладу 

загальної середньої освіти 

Організація психолого-педагогічного супроводу, психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг для учнів з ООП при ІРЦ.Співпраця 

працівників ІРЦ з фахівцями інщих закладів та установ. Інтегрування послуг,  

міжсекторальна взаємодія. Онлайн-ресурси в управлінні інклюзивною школою. 

Громадські об’єднання як партнери початкових шкіл щодо впровадження 

інклюзивної освіти вихованців. Соціальні служби та їх роль у наданні 

спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб учнів інклюзивних 

початкових шкіл. 
 

Тема 4. Механізми забезпечення цілісності освітніх послуг для учнів 

молодшого шкільного віку з особливими потребами. 

Основні чинники щодо надання якісних і цілісних освітніх послуг учням в 

умовах інклюзивної початкової школи. (орієнтація на суб’єкта освітнього 

процесу, необхідність підтримки внутрішньої цілісності/послідовності 

зменшення непевностісуб’єкта освітнього процесу, створення здорового 

освітнього середовища).Феномен «забезпечення цілісних освітніх послуг для 

дітей з ОП від раннього втручання до набуття професії та зайнятості»; 

урахування перехідних періодів між рівнями освіти учнів з ОП в початковій 

школі. учнів (у підсистемах “заклад лошкільної освіти - початкова школа”, 

“початкова школа - середня школа”). 

Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з ОП та позакласної 

роботи з ними в умовах інклюзивної початкової школи.Формування складу 

команди розробників індивідуальних навчальних планів (ІНП) для учнів із 

ООП. Організація психолого-медико-педагогічних консиліумів. Повноваження 

фахівців-соціономістів на етапі реалізації ІНП. Алгоритм залучення батьків до 

розробки та подальшої реалізації ІНП. Причини відхилення батьків від власної 

участі у складанні ІНП для учнів. 

Орієнтовний перелік корекційно-розвиткових програм для дітей з ОП. 

Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з ОП та позакласної 

роботи з ними в умовах інклюзивної школи. 
 

Тема 5. Моделювання системи професійного співробітництва фахівців 

початкових шкіл і батьків учнів з особливими потребами 

Роль сім’ї у процесі інтегрування молодших школярів з ОП в інклюзивний 

освітній простір.Характеристика сімей з вихованцями із ООП. Основні умови 

соціалізації дітей із ОПв родині.Типові труднощі батьків у процесі виховання 



дітей із ОП (діти, які мають труднощі у навчанні; діти із затримкою психічного 

розвитку; діти із порушенням зору; діти із порушенням слуху; діти із 

порушенням опорно-рухового апарату; гіперактивні діти; діти з порушенням 

мовлення; діти з мінімальною мозковою дисфункцією; психічно інфантильні 

діти та ін.).Характеристика типових труднощів дітей у взаємодії з батьками. 

Роль сім’їу процесі інтегрування дитини з ООПу загальноосвітнє середовище. 

Методи, прийоми та засоби залучення батьків дооб’єктивного оцінювання 

розвитку своєї дитини. Завдання батьків якчленів шкільної команди. Основні 

аспекти співробітництва батьківіз менеджекрами, педагогами та іншими 

працівниками інклюзивної школи. Тактичні способи обміну конструктивною 

інформацією між батьками та педагогами інклюзивної початкової 

школи;.Застосування онлайн-ресурсів у педагогічному співробітництві з 

батькіми учнів із ООП. Батьки дітейіз ООП як активні учасникишкільної 

громади.  

Громадські об’єднання й організації як партнери інклюзивної щколи. 

Громадське об’єднання та його форми (партія, союз, фонд, рух, спільнота, 

асоціація, федерація, орган громадської самодіяльності). Громадська 

організація як організація третього сектору (за В. Нільсеном, 1979 р.). Захисна 

та допоміжна функції громадської організації. Організаційо-методичні 

орієнтири соціального партнерства інклюзивних шкіл із представниками 

громадських об’єднань й організацій. 

Громадські батьківські організації та їх роль у впровадженні 

інклюзивноїосвіти.Волонтерство та адвокатство батьківдітей з ОП.  

Зарубіжний досвід співпраці батьківських громадських організацій з 

командами спеціалістів інклюзивних шкіл.Соціальні служби та їх роль у 

наданні спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб учнів 

інклюзивних шкіл. Організація соціокультурних, соціально-педагогічних і 

благодійних проектів у початкових школах  інклюзивного типу та в 

мікрорайоні. 

Прикладні аспекти фандрейзингової діяльності керівників соціально-

педагогічних проектів.Використання в роботі інклюзивних шкіл існуючих у 

громаді волонтерських ресурсів.  
 

5.2. Тематика семінарських занять 

ТЕМА 1. Вступ. Організаційно-правові та змістовно-процесуальні 

орієнтири впровадження інклюзивної освіти в початковій школі 

ТЕМА 2. Концепція Нової української школи та порядок організації 

інклюзивного навчання молодших школярів 

ТЕМА 3. Організаційні засади створення та співпраці 

мультидисциплінарних професійних команд в закладах початкової освіти 

інклюзивного типу 

ТЕМА 4. Механізми забезпечення цілісності освітніх послуг для учнів 

молодшого шкільного віку з особливими потребами 

ТЕМА 5. Моделювання системи професійного співробітництва фахівців 

початкових шкіл і батьків учнів з особливими потребами. 
 

 



 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

Форми  

звітності 

1. Підготовка до лекційних та 

семінарських занять 
10 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
10 

Модульна 

контрольна робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання наукових статей; 

- підготовка реферату; 

- підготовка презентації  

 

20 

20 

20 

 

 

Анотації наукових 

статей 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 80  
 

Тематика індивідуальних завдань 

Перелік наукових статей для самостійного опрацювання 

1. Біла, О.О. Лук’янчук К. (2019) Організація безпечних умов праці 

педагога в закладі початкової освіти інклюзивного типу. Філософсько-

світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти. Матер. міжн. 

наук.-прак. конф. Дніпро. КЗВО «ДАНО» ДОР». СПД «Охотнік». 250-252. 

2. Білецька, Л. (2007). Інклюзивне навчання: перші кроки в Україні. 

Дошкільне виховання. №4. 12 – 15.  

3.Єфімова, С. (2012). Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної 

діяльності: (Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в Україні»). Метод. посіб. К. ТОВ «Вид. дім «Плеяди»  

4.Кікоть О. (2017) Нетворкінг: соцмережі для просвіти батьків. Палітра 

педагога.№ 5. 7–8.  

5.Порошенко, М. А. (2018). Організаційно-методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів. Навч.-мет. пос. Київ. URL: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Організаційн

о-методичні%20засади%20діяльності%20інклюзивно-ресурсних%20центрів.pdf 

 6.Перелік корекційно-розвиткових програм для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми 

потребами: програми з корекційно-розвиткових занять для дітей сліпих та зі 

зниженим зором; програми з корекційно-розвиткових занять для дітей глухих 

та зі зниженим слухом; програми з корекційно-розвиткових занять для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення; програми з корекційно-розвиткових занять 

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату; програми з корекційно-

розвиткових занять для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-

osvita/korektsiyni-programi/  

7.Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: [метод. 

посіб.] / Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітеи ̆ з 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Організаційно-методичні%20засади%20діяльності%20інклюзивно-ресурсних%20центрів.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Організаційно-методичні%20засади%20діяльності%20інклюзивно-ресурсних%20центрів.pdf
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/


особливими потребами в Україні» / Уклад. С. Єфімова. – К.: ТОВ «Видавничии ̆ 
дім «Плеяди», 2012». – 152 с. 

 

Тематика рефератів 

1. Механізми забезпечення цілісності освітніх послуг для учнів молодшого 

шкільного віку в умовах закладу початкової освіти інклюзивного типу 

2. Інклюзивно-ресурсний центр й інтегрування послуг в умовах закладу 

початкової освіти 

3. Моделювання системи професійного співробітництва персоналу 

інклюзивних шкіл із батьками. 

4. Організаційно-методичні засади впровадження корекційно-розвиткових 

програм для молодших школярів з ОП ... (самостійним вибором цільових груп) 

5. Механізми інноваційного розвитку інклюзивних шкіл. 

6. Організаційно-методичні орієнтири застосування громадських ресурсів в 

інклюзивних школах 
 

Тематика презентацій 

1. Організаційно-правові та змістовно-процесуальні орієнтири 

впровадження інклюзивної освіти в початковій школі 

2. Концепція Нової української школи та порядок організації 

інклюзивного навчання молодших школярів 

3. Організаційні засади створення та співпраці мультидисциплінарних 

професійних команд в закладах початкової освіти інклюзивного типу 

4. Механізми забезпечення цілісності освітніх послуг для учнів молодшого 

шкільного віку з особливими потребами 

5. Моделювання системи професійного співробітництва фахівців 

початкових шкіл і батьків учнів з особливими потребами. 
 

Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

семінарському занятті (обсяг презентації – не більше 7-10 слайдів). 
 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді 

реферату, презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

теоретичне запитання та практичне завдання, відповіді на які дають можливість 

оцінити рівень оволодіння знаннями з теоретичних основ менеджменту 

інклюзивної школи, а також вміння комплексно застосовувати ці знання при 

організації професійної діяльності менеджерів в умовах загальноосвітніх 

закладів інклюзивного типу. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 



1. Визначте принципи інклюзивного навчання учнів в умовах початкової 

школи. 

2. Продемонструйте фрагмент педагогічної консультації для батьків з теми 

«Методи, прийоми та засоби об’єктивного оцінювання розвитку молодшого 

школяра з ОП». 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

Екзамен 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

50 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських 

заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100-бальну 

шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,5 

10 балів 

(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

40 балів 

(підсумковий 

контроль) - 

екзамен 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
6 балів 
(проміжний 

контроль) 

25 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

100

-бальна 

сер. 

бал 

1

00-

бальна 

сер. 

бал 

1

00-

бальна 

сер. 

бал 

1

00-

бальна 

сер. 

бал 

1

00-

бальна 

сер. 

бал 

100 4,97–5,00 8

0 

4,10–4,14 6

0 

3,10–3,14 4

0 

2,25–2,29 2

0 

1,15–1,20 

99 4,94-4,96 7

9 

4,05–4,09 5

9 

3,05–3,09 3

9 

2,20–2,24 1

9 

1,09–1,14 

98 4,91–4,93 7

8 

4,00–4,04 5

8 

3,00–3,04 3

8 

2,15–2,19 1

8 

1,03–1,08 

97 4,87–4,90 7

7 

3,95–3,99 5

7 

2,96–2,99 3

7 

2,10–2,14 1

7 

0,97–1,02 

96 4,84–4,86 7

6 

3,90–3,94 5

6 

2,93–2,95 3

6 

2,05–2,09 1

6 

0,91–0,96 

95 4,80–4,83 7

5 

3,85–3,89 5

5 

2,90–2,92 3

5 

2,00–2,04 1

5 

0,85–0,90 

94 4,76–4,79 7

4 

3,80–3,84 5

4 

2,87–2,89 3

4 

1,95–1,99 1

4 

0,79–0,84 

93 4,72–4,75 7 3,75–3,79 5 2,84–2,86 3 1,90–1,94 1 0,73–0,78 



3 3 3 3 

92 4,68–4,71 7

2 

3,70–3,74 5

2 

2,81–2,83 3

2 

1,85–1,89 1

2 

0,67–0,72 

91 4,64–4,67 7

1 

3,65-3,70 5

1 

2,78–2,80 3

1 

1,80–1,84 1

1 

0,61–0,66 

90 4,60–4,63 7

0 

3,60–3,64 5

0 

2,75–2,77 3

0 

1,75–1,79 1

0 

0,55–0,60 

89 4,55–4,59 6

9 

3,55–3,59 4

9 

2,70–2,74 2

9 

1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 6

8 

3,50–3,54 4

8 

2,65–2,69 2

8 

1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 6

7 

3,45–3,49 4

7 

2,60–2,64 2

7 

1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 6

6 

3,40–3,44 4

6 

2,55–2,59 2

6 

1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 6

5 

3,35–3,39 4

5 

2,50–2,54 2

5 

1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 6

4 

3,30–3,34 4

4 

2,45–2,49 2

4 

1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 6

3 

3,2

5–3,29 

4

3 

2,4

0–2,44 

2

3 

1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 6

2 

3,20–3,24 4

2 

2,35–2,39 2

2 

1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 6

1 

3,15–3,19 4

1 

2,30–2,34 2

1 

1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією, але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 



1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 
 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид 
Максимальна кількість 

балів 

Анотування наукових статей 5 

Реферат  5 

Розробка соціально-педагогічного проекту 5 

Презентація 5 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента 

стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Оцінювання 

реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями 

оцінювання проекту є здатність студента визначити тему, мету, етапи 

проектування, способи оцінки результатів проектної діяльності фахівців 

соціономічної сфери. Критеріями оцінювання презентації є її відповідність 

змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність 

візуального представлення. 
 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи, та робити висновки. 
 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного та підсумкового контролю. 
 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), 

веб-сервіс Google Classroom. 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Словесні: еврестична бесіда, розповідь, проблемний виклад, розв'язання 

проблемних ситуацій і проблемно-пошукові ситуації, дискусія тощо.  

Наочні: опорні конспекти, інструктаж до семінарських занять і 

самостійної роботи студентів, методи візуалізації інформації за допомогою 

мультимедійних слайд-презентацій та відеоматеріалів.  

Практичні: аналiз і систематизація нормативно-правових джерел, 

евристична бесiда, метод проектів, ділова гра, імітаційні методи, моделювання 



соціально-педагогічних ситуацій, рішення ситуаційних завдань, ігрове 

проектування, колоквiум, тестування 
 

11. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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1. Біла О. О. Першооснови соціально-педагогічного проектування: навчально-

методичний посібник / О. О. Біла. – Одеса:Астропринт, 2012. – 260 с. 

2. Біла О. О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст): [навчальний 
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М. П. Черкасов, 2008. – 232 с. 
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7. Громовий В. Звичайна освіта для особливих дітей/В. Громовий//Директор школи. – 

2006. – № 2. – С. 6 – 9. 

8. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів/Е. 

Деніелс, К.Стаффорд. – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с. 

9. Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх 

інновацій / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – 

методичний посібник /Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За 
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Даниленко Л. І. – К. : Главник, 2006. – 144 с. 

11. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності 

директора загальноосвітньої школи: монографія /Даниленко Л. І.–К.:Міленіум,2004.–358с. 

12. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх школах : 
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Данієлс, Кей Стаффорд – Львів: Товариство «Надія», 2000. — 256 с.  

15. Єльнікова Г., Рядова З. Оцінювання якості освіти в загальноосвітньому 

навчальному закладі на основі проведення моніторингових процедур // Практика управління 

закладом освіти. - 2008. - №8.- С.20-30. 

16. Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта : навч-метод. посібник / С.М. Єфімова 
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авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І. – К., 2007. 
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18. Закон України «Про охорону дитинства»//Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 30. 
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