
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті» 

Викладач – к. пед. н. Лунгу Лариса Валентинівна 

 

 

1. Важливість законодавства для впровадження інклюзивної освіти.  

2. Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні закладі.  

3. Значення корекційно-педагогічного супроводу дітей, які мають особливі 

потреби, в інклюзивних дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладах.  

4. Завдання і зміст корекційно-педагогічного супроводу в умовах 

інклюзивного навчання.  

5. Алгоритм діяльності вихователя в дошкільному чи загальноосвітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням.  

6. Створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного 

середовища.  

7. Модель корекційної педагогічної діяльності педагога в освітньому 

просторі дошкільного і загальноосвітнього навчального закладів з 

інклюзивним навчанням.  

8. Міжособистісні стосунки учнів початкових класів (дітей дошкільного 

віку) в інклюзивному середовищі.  

9. Співпраця між педагогами та батьками у процесі інклюзії.  

10. Залучення батьків до процесу інклюзивного навчання.  

11. Роль педагогів (вихователів, соціальних педагогів) у процесі 

інклюзивного навчання.  

12. Основні принципи командного підходу в інклюзивній освіті.  

13. Специфіка моніторингу індивідуальних досягнень дітей дошкільного віку 

(учнів молодшого шкільного віку) з психофізичними порушеннями в 

умовах інклюзивного навчання.  

14. Умови створення та складові ефективної команди психолого-

педагогічного супроводу: «моє бачення». 

15. Запропонуйте стратегії розвитку позитивних стосунків у дитячому 

колективі в умовах інклюзії. 

16. Сформулюйте основні деонтологічні вимоги до діяльності педагогічних 

працівників в інклюзивному класі (групі), спираючись на ст. Закону 

України «Про освіту». 

17. Розкрийте умови налагодження позитивної співпраці з батьками дітей з 

ООП. 



18. Залучення додаткових фахівців до освітнього процесу: переваги та 

труднощі. 

19. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) як механізм індивідуалізації 

освітньої траєкторії для дитини з особливими освітніми потребами та 

забезпечення її додаткових потреб в освітньому процесі. Доведіть 

переваги. 
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Інтернет-ресурси 

 Конвенція про права людей з інвалідністю 

 Закон України «Про освіту» 

 Закон України «Про загальну середню освіту» 

 Закон України «Про дошкільну освіту» 

 Положення про інклюзивно-ресурсний центр 

 Поорядок організації навчання в інклюзивних групах дошкільного 

навчального закладуhttp://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/48151 

  Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із додаванням списку 

використаних джерел та при відповідях обов'язково враховуєте свою специфіку 

теми з підвищення кваліфікації. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, ім’я, по батькові, місце 

професійної діяльності, дату виконання). 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу: lungulara@ukr.net 

до 17 квітня 2021 року (у темі листа зазначайте свої ПІБ, вид роботи та 

дисципліну). 
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