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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 магістрів початкової освіти до застосування педагогічних технологій 

інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння майбутніми магістрами 

алгоритмів упровадження сучасних технологій інклюзивного навчання учнів 

молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи 
 

Передумовою для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни «Організація 

інклюзивного навчання в початковій школі». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Інклюзивна освіта», «Педагогічні технології в початковій 

школі», «Інтерактивні дидактичні технології в інклюзивному закладі освіти», 

«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: 

- сучасні підходи до класифікації технологій інклюзивного навчання дітей з 

особливими потребами в початковій школі; 

- сутність, специфічні особливості, зміст й алгоритми застосування 

педагогічних технологій навчання в закладах початкової освіти 

інклюзивного типу; 



- стратегії професійної діяльності у ракурсі впровадження інноваційних 

технологій навчання молодших школярів із особливими потребами в 

масових закладах освіти. 

Вміти: 

- розрізняти алгоритми педагогічних технологій інклюзивного навчання 

різних груп учнів з особливими потребами за їх специфічними рисами; 

критично оцінювати їх переваги та недоліки; 

- застосовувати технологію диференційованого навчання, інтерактивні, 

розвивальні, особистісно зорієнтовані, здоров’язберігаючі технології, 

технології розвитку критичного мислення, технології проблемного 

навчання в освітньому процесі початкової школи; 

- добирати ефективні педагогічні технології для розв’язання освітніх 

проблем молодших школярів; розробляти конспекти уроків, 

індивідуальних занять, сценарії виховних заходів згідно власного вибору 

низки педагогічної технології; 

- виокремлювати зміст та практичну значущість науково-методичних 

джерел з авторськими технологіями у ракурсі їх творчого застосування у 

власних проєктах і програмах інклюзивного навчання в початковій школі; 

- використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з питань 

добору та застосування технологій 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 

проєктних командах фахівців вітчизняних і зарубіжних інклюзивних 

закладів освіти. 

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. Вявляти повагу до 

ціннісного потенціалу (релігійного, етнічного, професійного, особистісного) 

всіх фахівців і батьків, що дозволяє використати ресурс комунікації для 

спільного розв’язання професійних завдань щодо впровадження педагогічних 

технологій 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 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 5 Здатність працювати в 

команді. 
 

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. 

ЗК 7. Цінування та повага 

різноманітності та 
мультикультурності. 

ПРН 5. Дотримуватися нормативно-

інструктивних документів, що 
регламентують діяльність учителя 

початкової школи щодо завдань, 

цілей, принципів, засад 
функціонування початкової освіти в 

Україні; забезпечувати ефективність 

навчально-пізнавальної діяльності, 

виховання та розвитку здобувачів 
початкової освіти. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 дослідницька - здатність 

використовувати форми, 

методи, технології та 

враховувати принципи 

науково-педагогічних 

досліджень, виявляти 

тенденції розвитку подій та 

прогнозувати розвиток 

педагогічних процесів у 

системі початкової освіти та 

підвищення професійної 

майстерності вчителя. 

ПРН 10. Володіти методами збирання та 

обробки даних, опрацювання 

різноманітних джерел; 

створювати, передавати та 

упроваджувати результати 

дослідження у практичну 

діяльність.. 

 

ФК 2 проєктувальна - здатність 

проєктувати освітній процес 

ПРН 7 Вміти проєктувати власну 
педагогічну діяльність, визначати 

цілі й завдання всіх етапів 



в початкових класах; 

аналізовувати та оцінювати 

професійну діяльність та 

результати роботи колег - 

учителів початкової школи. 

навчально-пізнавальної та 

виховної роботи, прогнозувати 
очікувані результати з 
урахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку. 
ПРН 8 Оцінювати ефективність 

організаційних форм професійної 
діяльності, її конкретні цілі і 

завдання; володіти методами 
визначення результативності 
заходів, спрямованих на 
підвищення якості навчальної, 

виховної і корекційно-
розвиткової роботи вчителя 
початкових класів закладу 
загальної середньої освіти. 

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 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 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 12. Виявляти комунікативну 

стратегію, тактику та техніку 

взаємодії з усіма учасниками 

освітнього процесу, 

організовувати їх спільну 

діяльність для підвищення 

педагогічної майстерності на 

засадах партнерства і підтримки. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

1. Вступ. Педагогічні 

технології інклюзивного 

навчання: класифікація та 
особливості застосування в 

умовах сучасної 

початкової школи 

6 2 4 - - - 14        

2. Технології інклюзивного 
навчання молодших 

8 4 4 - - - 16        



школярів із сенсорними та 

мовленнєвими 
порушеннями 

3. Технології інклюзивного 

навчання учнів із 

затримкою психічного 
розвитку та порушеннями 

опорно-рухового апарату 

8 4 4 - - - 18        

4. Педагогічні технології 

інклюзивного навчання 
учнів «групи ризику», 

обдарованих і талановитих 

молодших школярів 

8 4 4 - - - 16        

5. Стратегія й тактика 

застосування соціально-

педагогічних технологій у 

системі початкової освіти 
учнів 

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. Педагогічні технології інклюзивного навчання: 

класифікація та особливості застосування в умовах сучасної початкової школи 

Зміст поняття «педагогічна технологія інклюзивного навчання молодшого 

школяра». Умови ефективного використання інноваційних технологій 

інклюзивного навчання. Педагогічна технологія диференційованого 

викладання: зміст і особливості застосування в інклюзивній початковій школі. 

Класифікація інноваційних технологій інклюзивного навчання молодших 

школярів із особливими потребами.Потенціал педагогічної технології 

«отримання індивідуальної допомоги» в роботі вчителя інклюзивної початкової 

школи. Інноваційна технологія особистого включення дітей із особливими 

потребами в освітній процес початкової школи. Ресурс комунікативних 

технологій в початковій освіті учнів із особливими потребами. Педагогічні 

умови застосування технології «використання допоміжних цілей» в роботі 

вчителя інклюзивної початкової школи. Педагогічні технології «всезагального 

включення» і «працюємо разом»: їх ресурси і алгоритми в інклюзивному 

навчанні учнів 
 

Тема 2. Технології інклюзивного навчання молодших школярів із 

сенсорними та мовленнєвими порушеннями 

Характеристика психофізичного розвитку учнів із вадами зору (сліпі, 

осліплі, зі зниженим зором). Основні вимоги до дотримання зорового режиму в 

освітньому просторі початкової школи. Технології навчання молодших 

школярів з порушеннями зору. Роль занять з сенсорного виховання та 

корекційно-відновлювальних занять у соціальної адаптації учнів із вадами зору. 

Взаємозв’язок психолого-педагогічної корекції із лікуванням зору учня. 

Психофізичні особливості розвитку дітей із вадами слуху (глухі, оглухлі, зі 

зниженим слухом). Рекомендації лор-лікарів щодо організації та дотримання 

слухового режиму в освітньому просторі інклюзивної школи. Технології 

навчання учнів з порушеннями слуху..Класифікація мовленнєвих порушень у 



молодших школярів (усні (дизартрія, алалія, афазія, дислалія заїкання), 

письмові (дисграфія, дислексія). Основні причини порушення мовлення в учнів. 

Комплексне обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення. 

Технології навчання учнів із мовленнєвими порушеннями. Корекційно-

логопедична робота з учнями з труднощами у письмі (дисграфія, дислексія). 

Технології ейдетики. Застосування арт-терапії в корекції усного мовлення 

молодших школярів із заїканням 
 

Тема 3. Технології інклюзивного навчання учнів із затримкою психічного 

розвитку та порушеннями опорно-рухового апарату 

Характеристика відхилень у дітей при затримці психічного розвитку 

(розумово відсталі, емоційно неврівноважені). Специфіка освітніх потреб 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Корекційна 

спрямованість навчально-виховного процесу; організаційні форми допомоги та 

педагогічної підтримки учнів. Алгоритми застосування в початковій школі 

спеціальних програм інклюзивної освіти дітей із затримкою психічного 

розвитку. Загальна характеристика порушень опорно-рухового апарату у 

молодших школярів (ДЦП, клишоногість, аномалії хребта, поліомієліт). 

Мовленнєві та психічні порушення у дітей з ДЦП. Технології навчання та 

спеціальні програми корекційно-відновлювальної роботи з учнями із 

ДЦП.Психолого-педагогічні особливості аутичних учнів молодшого шкільного 

віку (із розвитком спектру аутизму). Критерии діагностики синдрому дитячого 

аутизму у вихованців. Технології навчання аутичних молодших школярів в 

умовах масової початкової школи. 

Специфіка корекційно-відновлювальної роботи з аутичними дітьми 
 

Тема 4. Педагогічні технології інклюзивного навчання учнів «групи ризику», 

обдарованих і талановитих молодших школярів. 

Психофізичні особливості молодших школярів «групи ризику» (соматично 

ослаблених, агресивних, гіперактивних, замкнених дітей). Технології 

інклюзивного навчання учнів «групи ризику» у початковій школі. Психолого-

педагогічна характеристика обдарованих і талановитих дітей молодшого 

шкільного віку. Технології інклюзивного навчання обдарованих і талановитих 

учнів. Застосування спеціальних освітніх програм для обдарованих і 

талановитих учнів початкової школи в Україні та зарубіжних країнах. 

Дидактичний ресурс проектного навчання у контексті інноватизації початкової 

освіти учнів з особливими потребами. Інформаційні та телекомунікаційні 

технології навчання в системі початкової освіти дітей з особливими потребами 
 

Тема 5. Стратегія й тактика застосування соціально-педагогічних 

технологій у системі початкової освіти учнів 

Цільова спрямованість застосування технології колективного творчого 

виховання (КТВ) за І.П.Івановим. Методи, прийоми засоби створення 

атмосфери природного сприйняття відмінностей між учнями інклюзивного 

класу; формування згуртованого дитячого колективу; позитивних стосунків між 

ровесниками у початковій школі та поза її межами. Моделювання належних 

способів взаємодії між молодшими школярами інклюзивного класу. Методика 

формування соціальних компетенцій в учнів з ОП (для налагодження дружніх 



стосунків із ровесниками). Упровадження ігрових технологій в інклюзивній 

початковій школі. Поняття про «підтримку гри ровесників» в інклюзивній 

освіті. Типологія здоров’язбережувальних технологій (оздоровчі, технології 

навчання здоров’ю, виховання культури здоров’я). Валеологічні та превентивні 

програми.Педагогічний ресурс естетотерапії  природними та ігровими засобами 

в інклюзивній освіті молодших школярів (ігрова терапія; песочна терапія; 

анімалотерапія; хореотерапія, формокорекційна ритмопластика; сміхотерапія). 

Арт-терапія в інклюзивній освіті учнів молодшого шкільного віку 

(музикотерапія у корекційно-виховній роботі з дітьми із особливостями 

психофізичного розвитку; естетотерапія мистецькими засобами (театрально-

драматична діяльність з учнями із особливостями у розвитку; пісенна терапія; 

бібліотерапія; терапія кольором; лялькотерапія). 
 

5.2. Тематика семінарських занять 

ТЕМА 1. Вступ. Педагогічні технології інклюзивного навчання: 

класифікація та особливості застосування в умовах сучасної початкової школи 

ТЕМА 2. Технології інклюзивного навчання молодших школярів із 

сенсорними та мовленнєвими порушеннями 

ТЕМА 3. Технології інклюзивного навчання учнів із затримкою психічного 

розвитку та порушеннями опорно-рухового апарату 

ТЕМА 4. Педагогічні технології інклюзивного навчання учнів «групи 

ризику», обдарованих і талановитих молодших школярів 

ТЕМА 5. Стратегія й тактика застосування соціально-педагогічних 

технологій у системі початкової освіти учнів. 
 

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 праць і статей для самостійного опрацювання 

Перелік корекційно-розвиткових програм для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми 

потребами. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-

programi/ 1 

Коваленко, О. (2016). STEM–освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та 

США. Рідна школа. № 4. 46–49. 2 

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/


Колупаєва, А.А. Таранченко, О.М. (2019). Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Навч.-мет. пос. Х. Ранок. 

URL.: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-

posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-

ospotreby/Navch%20ditei%20z%20osobl%20osvitnimy%20potrebamy%20v%20inkl

%20seredovyshchi%20(Kolupaieva_Taranchenko).pdf 3 

4 Костенко, Т.М. Гудим, І.М. (2019). Навчання дітей із порушеннями зору. 

Навч.-мет. пос. Х.Ранок. URL:  https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-

ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20zoru%20(Kostenko_H

udym).pdf 

5 Кульбіда, С.В. (2019). Навчання дітей із порушеннями слуху. Навч.-мет. 

пос. Х. Ранок. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-

metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-

ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20slukhu%20(Kulbida%2

0ta%20in).pdf 

Рібцун, Ю.В. (2011) Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

молодшого та дошкільного віку із ЗНМ. Прогр.-мет. комп. К. Освіта України. 6 

Таранченко, О.М.. Найда, Ю.М. (2012). Диференційоване викладання в 

інклюзивному класі. Навч.-мет. пос. За ред. Колупаєвої, А.А. К. Вид. група 

«А.С.К.». 7 
 

Тематика рефератів 

1. Педагогічні технології інклюзивного навчання: класифікація та 

особливості застосування в умовах сучасної початкової школи 

2. Технології інклюзивного навчання молодших школярів із сенсорними та 

мовленнєвими порушеннями 

3. Технології інклюзивного навчання учнів із затримкою психічного 

розвитку та порушеннями опорно-рухового апарату 

4. Педагогічні технології інклюзивного навчання учнів «групи ризику», 

обдарованих і талановитих молодших школярів 

5. Стратегія й тактика застосування соціально-педагогічних технологій у 

системі початкової освіти учнів. 

6 Корекційно-розвиткові програми для учнів з ОП ... (з самостійним 

вибором цільової групи дітей) 
 

Тематика презентацій 

1. Педагогічні технології інклюзивного навчання: класифікація та 

особливості застосування в умовах сучасної початкової школи 

2. Технології інклюзивного навчання молодших школярів із сенсорними та 

мовленнєвими порушеннями 

3. Технології інклюзивного навчання учнів із затримкою психічного 

розвитку та порушеннями опорно-рухового апарату 

4. Педагогічні технології інклюзивного навчання учнів «групи ризику», 

обдарованих і талановитих молодших школярів 

5. Стратегія й тактика застосування соціально-педагогічних технологій у 

системі початкової освіти учнів. 
 

http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=16
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navch%20ditei%20z%20osobl%20osvitnimy%20potrebamy%20v%20inkl%20seredovyshchi%20(Kolupaieva_Taranchenko).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navch%20ditei%20z%20osobl%20osvitnimy%20potrebamy%20v%20inkl%20seredovyshchi%20(Kolupaieva_Taranchenko).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navch%20ditei%20z%20osobl%20osvitnimy%20potrebamy%20v%20inkl%20seredovyshchi%20(Kolupaieva_Taranchenko).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navch%20ditei%20z%20osobl%20osvitnimy%20potrebamy%20v%20inkl%20seredovyshchi%20(Kolupaieva_Taranchenko).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20zoru%20(Kostenko_Hudym).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20zoru%20(Kostenko_Hudym).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20zoru%20(Kostenko_Hudym).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20zoru%20(Kostenko_Hudym).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20slukhu%20(Kulbida%20ta%20in).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20slukhu%20(Kulbida%20ta%20in).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20slukhu%20(Kulbida%20ta%20in).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpratsivnykiv-ospotreby/Navchannia%20ditei%20iz%20porushenniamy%20slukhu%20(Kulbida%20ta%20in).pdf


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. Психолого-педагогічні умови впровадження ігрових технологій в 

інклюзивній початковій школі. 

2. Дидактичний ресурс проєктного навчання учнів з особливими освітніми 

потребами. 
 

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 

3,75–3,79 5

3 

2,84–2,86 3

3 

1,90–1,94 1

3 

0,73–0,78 

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 

10.1. Основні джерела 
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 

посібник] / Рекомендовано Мін. освіти і науки України як навчальний посібник / Серія 

«Управління навчальними закладами» [За заг. ред. О. Я. Чебикіна]. – Одеса: Видавець СВД 

М. П. Черкасов, 2008. – 232 с. 

3. Білецька Л. Інклюзивне навчання : перші кроки в Україні/Л. Білецька // Дошкільне 

виховання. – 2007. – № 4. – С. 12 – 15.  

4. Гріневич Ж. Орієнтація на особистість: робота в інклюзивних класах /Жанна 

Гріневич//Початкова освіта: Шкільний світ. – 2011. – № 46. – С. 6 – 8.  

5. Грицюк Н. Потурбуймося про дітей з особливими освітніми 

потребами/Н.Грицюк//Дефектолог. – № 5 (29). – травень. – 2009.  

6. Горбатюк О. Ф. Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами в 

загальноосвітню початкову школу/О. Ф. Горбатюк// Розкажіть онуку. – 2008.–№ 8.–С. 2–3. 

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 

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

10. Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент : навч. посібник / 

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 : 

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

13. Діти з особливостями розвитку в звичайній школі [автор-укладач Л.В.Туріщева]. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.  
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15. Єльнікова Г., Рядова З. Оцінювання якості освіти в загальноосвітньому 
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