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1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: обов’язкова Форма навчання: ДЕННА,ЗАОЧНА  

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма:   

Рік навчання:    4   Семестр: 2     

Кількість кредитів (годин):  120  год.: _22_ - лекції; _26 - семінарські/ 

практичні/лабораторні/індивідуальні;  _72_ - самостійна робота), заочна – 120 год: 6 

лекцій; 6 семінарських; 108 – самостійна робота 

 

Мова викладання:  українська     

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle/GoogleClassroom:    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Мондич Оксана Валентинівна        

     

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент  

Кафедра: загальної педагогіки і спеціальної освіти      

Робочій e-mail:             

Години консультацій на кафедрі:  четвер        

 

3. Опис та мета дисципліни 

          Навчальна дітей з обмеженими можливостями здоров’я в інклюзивному 

середовищі». Навчальна дисципліна  «Педагогічний супровід дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я в інклюзивному середовищі» призначена дати  майбутнім  

спеціальним педагогам знання, які  базуються на принципі забезпечення основоположного 

права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання набула назву інклюзивної 



освіти. Впровадження інклюзивної освіти в нашій країні зумовили потребу у підготовці 

педагогів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі та необхідність ввести в 

систему педагогічної підготовки дисципліну «Педагогічний супровід можливостями 

здоров`я в інклюзивному середовищі» базується на матеріалах сучасних вітчизняних та 

зарубіжних наукових досліджень з інклюзивного навчання, зокрема канадських науковців, 

пропонується для вдосконалення професійної майстерності студентів педагічних та 

психологічних спеціальностей, які навчаються у вищих навчальних закладах та закладах 

післядипломної педагогічної освіти. 

           Метою вивчення дисципліни є: засвоєння теоретико-методологічних, нормативно- 

правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти. 

  Передумови для вивчення дисципліни - курс педагогіки, спеціальної освіти. 

Деонтологічні основи інклюзивної освіти. Соціальна педагогіка. 

   Міждисциплінарні зв’язки: біологічні дисципліни, валеологія, медицина, гігієна, 

анатомія і фізіологія людини, педагогіка. 

 

4. Результати навчання 

           Вивчення цього курсу сприяє розвитку творчих здібностей студентів і формує 

певний рівень теоретичних і практичних знань, які здобуваються у різних формах:  лекції, 

спостереження, семінарські і практичні заняття, контрольні роботи, самостійне 

опрацювання літератури, написання рефератів та інше. 

 

          Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічний супровід дітей з 

обмеженими можливостями здоров’я в інклюзивному середовищі» 
          Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу інформації з різних 

джерел для вирішення типових завдань професійної діяльності; планувати й реалізовувати 

заходи. 

 

Завдання дисципліни включають: 

- сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; 

- виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з 

особливими потребами; 

- забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей 

з особливими потребами; 

- сформувати навички диференційованого викладання та оцінювання; 

- виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності. 
 

Загальнонавчальні компетентності. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо.  

Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення, працювати автономно.  

Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати завдання 

щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) 

як власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід 



практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність 

до здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі початкової школи та 

створення психолого-педагогічних умов для формування здорового способу життя учнів.  

Спеціальні (фахові) компетентності: Технологічна компетентність. Здатність до 

застосування професійно профільованих проектно-технологічних знань, умінь і навичок, 

які є теоретичними основами побудови змісту освітньої галузі «Технології» загалом та 

окремих його змістових ліній. Складниками технологічної компетентності є: ІКТ-

компетентність, компетентності з техніки обробки матеріалів, технічної творчості, 

декоративно-ужиткового мистецтво та самообслуговування.  

Природничо-наукова компетентність. Здатність до застосування професійно 

профільованих природничо-наукових знань і практичних умінь і навичок, які є 

теоретичними основами побудови змісту матеріалу відповідної освітньої галузі початкової 

освіти. Складниками природничо-наукової компетентності є астрономічна, географічна, 

землезнавча, біологічна (ботанічна, зоологічна, анатомічна, фізіологічна), екологічна, 

валеологічна. 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: 

генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні 

принципи.       

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

 

1.Вступ до навчального курсу: програма, 

структура та очікування. 

2 . Визначення понять «інклюзія», 

«інтеграція», «порушення психофізичного 

розвитку», «особливі потреби» та ін. 

3.Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. 

4.Історія спеціальної освіти та інклюзії. 

5.Соціальна та медична моделі порушень 

розвитку 

6.Основні принципи інклюзивної освіти. 

. 

1. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний 

посібник [для студентів спеціальності «Початкова 

освіта»] / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП 

Бойчук А.Б., 2015. – 152 с.  

2. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка [Текст] : 

підручник / М.Б. Євтух. – 2-е вид., стереотип. - К. : 

МАУП, 2003. - 232 с.  

3. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та 

перспективи : монографія / А. А.  

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

Основи корекційної педагогіки : навчально-

методичний посібник / Т.І. Пантюк, О.В. 

Невмержицька, М.П. Пантюк. – 2-ге видання, 

доповнене і перероблене. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 324 с.  

5. Соціальна педагогіка [Текст]: навч. посібник / 

О.В.Безпалько, І.Д.Звєрєва, Т.Г.Веретенко; за 

ред.проф. О.В.Безпалько. – Рек. МОН. – К. : 

Академвидав, 2013. – 312 с.  

6. 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»).  

7. Серія видань «Концептуалізація інклюзивної 

освіти та його контекстуалізація в рамках Місії 



ЮНІСЕФ Технічний путівник Видання © Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ). – 2014 р. 

1. Мондич О.В. Навчально-методичний 

посібник з «Основ теорії та методики 

логодидактики». Навчально-методичний посібник з 

«Основ теорії та методики логодидактики».- 

Кропивницький: ПП «ПОЛІУМ», 2021. – 142 с. 

2. Мондич О. Дослідження комунікативної 

поведінки дітей з порушеннями розумового 

розвитку (F 71, F 72). Сучасні підходи до 

високоефективного використання засобів 

транспорту : 

матеріали XIІІ Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 8-9 

грудня 2022 р. – Запоріжжя : 

АА Тандем, 2022. 445 с. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.16687.41120 

ISBN 978-966-488-254-2 

3. Мондич О. Особливості підготовки вчителів 

початкової школи до професійної діяльності у 

сучасних умовах. Інноваційні підходи до 

розвитку компетентнісних якостей фахівців в 

умовах професійного становлення: матеріали 

VІ Міжн.наук.-практ. конф. Ізмаїл, 21 квітня 

2022р. - Запоріжжя: АА Тандем, 2022. 395 с. 

DOI:ISBN 978-966-488-219-1 с. 310-321 

4. Мондич О. Проблеми психічного та 

психологічного здоров’я молоді в сучасному 

розвитку суспільства  

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної 

міждисциплінарної науково-практичної конференції 

«Сучасні психологічні тенденції підтримки та 

відновлення психічного здоров‘я особистості: теорія 

та практика» (м. Харків, 24-25 вересня 2021 р.): Укр. 

інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 108 с.С. 68-70 

9. Мондич О. Ключові проблеми духовно-

морального виховання молодших школярів. 

Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. 

П. Шевченко. – Вип. 2 (101), Ч. 2. – Сєвєродонецьк: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 252 с. С. 90-100 
Семінарське заняття (_2 год.): 

 

1.Вступ до навчального курсу: програма, 

структура та очікування. 

2 . Визначення понять «інклюзія», 

«інтеграція», «порушення психофізичного 

розвитку», «особливі потреби» та ін. 

3.Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. 

4.Історія спеціальної освіти та інклюзії. 

5.Соціальна та медична моделі порушень 

розвитку 

6.Основні принципи інклюзивної освіти. 

 

 

1. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний 

посібник [для студентів спеціальності «Початкова 

освіта»] / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП 

Бойчук А.Б., 2015. – 152 с.  
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4.Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. 

Основи корекційної педагогіки : навчально-

методичний посібник / Т.І. Пантюк, О.В. 

Невмержицька, М.П. Пантюк. – 2-ге видання, 

доповнене і перероблене. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 324 с.  

5. Соціальна педагогіка [Текст]: навч. посібник / 

О.В.Безпалько, І.Д.Звєрєва, Т.Г.Веретенко; за 

ред.проф. О.В.Безпалько. – Рек. МОН. – К. : 

Академвидав, 2013. – 312 с.  

6. 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»).  

7. Серія видань «Концептуалізація інклюзивної 

освіти та його контекстуалізація в рамках Місії 

ЮНІСЕФ Технічний путівник Видання © Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ). – 2014 р. 

5. Мондич О.В. Навчально-методичний посібник з 

«Основ теорії та методики логодидактики». 

Навчально-методичний посібник з «Основ теорії 

та методики логодидактики».- Кропивницький: 

ПП «ПОЛІУМ», 2021. – 142 с. 

6. Мондич О. Дослідження комунікативної 

поведінки дітей з порушеннями розумового 

розвитку (F 71, F 72). Сучасні підходи до 

високоефективного використання засобів 

транспорту : 

матеріали XIІІ Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 8-9 

грудня 2022 р. – Запоріжжя : 

АА Тандем, 2022. 445 с. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.16687.41120 

ISBN 978-966-488-254-2 

7. Мондич О. Особливості підготовки вчителів 

початкової школи до професійної діяльності у 

сучасних умовах. Інноваційні підходи до 

розвитку компетентнісних якостей фахівців в 

умовах професійного становлення: матеріали 

VІ Міжн.наук.-практ. конф. Ізмаїл, 21 квітня 

2022р. - Запоріжжя: АА Тандем, 2022. 395 с. 
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розвитку суспільства  

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної 

міждисциплінарної науково-практичної конференції 

«Сучасні психологічні тенденції підтримки та 

відновлення психічного здоров‘я особистості: теорія 

та практика» (м. Харків, 24-25 вересня 2021 р.): Укр. 

інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 108 с.С. 68-70 

9. Мондич О. Ключові проблеми духовно-

морального виховання молодших школярів. 

Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. 

П. Шевченко. – Вип. 2 (101), Ч. 2. – Сєвєродонецьк: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 252 с. С. 90-100 

Завдання для самостійної роботи ( 4год): 

 

Презентація  (не менше 15 слайдів) на 

тему: 

Соціальна та медична моделі порушень 

розвитку. Основні принципи інклюзивної 

освіти. 

 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

 

. Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний 

посібник [для студентів спеціальності «Початкова 

освіта»] / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП 

Бойчук А.Б., 2015. – 152 с.  

2. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка [Текст] : 

підручник / М.Б. Євтух. – 2-е вид., стереотип. - К. : 

МАУП, 2003. - 232 с.  
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Тема № 7.  Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. 

  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (_2 год.): 

1.Курикулум (навчально-методичне 

забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові.  

2.Державний стандарт для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

3.Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-

розвивальні програми, їх адаптація та 

модифікація.  

4.Реалізація курикулуму в навчальному 

процесі. 

   

1.Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний 
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Основи корекційної педагогіки : навчально-
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компетентнісних якостей фахівців в умовах 
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VІ Міжн.наук.-практ. конф. Ізмаїл, 21 квітня 2022р. - 

Запоріжжя: АА Тандем, 2022. 395 с. 

DOI:ISBN 978-966-488-219-1 с. 310-321 
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Мондич О. Ключові проблеми духовно-

морального виховання молодших школярів. 

Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика : збірник наукових праць / Гол. редактор 

Г. П. Шевченко. – Вип. 2 (101), Ч. 2. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 

252 с. С. 90-100 

Семінарське  заняття (_4 год.): 

 

1.Курикулум (навчально-методичне 

забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові.  

2.Державний стандарт для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

3.Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-

розвивальні програми, їх адаптація та 

модифікація.  
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4.Реалізація курикулуму в навчальному 

процесі. 
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дітей з порушеннями розумового розвитку (F 71, F 
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Завдання для самостійної роботи (4 год): 

 

Написати конспект (не менше 10 стор.): 

Реалізація курикулуму в навчальному 

процесі. 
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Тема № 8. Індивідуальний навчальний план та його складові.  

  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (_2 год.): 

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.  

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. 
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Тема № 9. Сутність і завдання оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами. Особливості безбального оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими        освітніми потребами.  
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морального виховання молодших школярів. 

Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика : збірник наукових праць / Гол. редактор 
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Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 

252 с. С. 90-100 

 

Тема № 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. 

  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.Спеціальна освіта 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. 

 

1.Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний 

посібник [для студентів спеціальності «Початкова 

освіта»] / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП 

Бойчук А.Б., 2015. – 152 с.  

2. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка [Текст] : 

підручник / М.Б. Євтух. – 2-е вид., стереотип. - К. : 

МАУП, 2003. - 232 с.  
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ред.проф. О.В.Безпалько. – Рек. МОН. – К. : 

Академвидав, 2013. – 312 с.  

6. Путівник для батьків дітей з особливими 

потребами : навчально-методичний посібник у 9 
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освіта»).  
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«ПОЛІУМ», 2021. – 142 с. 
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дітей з порушеннями розумового розвитку (F 71, F 

72). Сучасні підходи до високоефективного 

використання засобів транспорту : 

матеріали XIІІ Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 8-9 

грудня 2022 р. – Запоріжжя : 

АА Тандем, 2022. 445 с. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.16687.41120 

ISBN 978-966-488-254-2 

Мондич О. Особливості підготовки вчителів 

початкової школи до професійної діяльності у 

сучасних умовах. Інноваційні підходи до розвитку 



компетентнісних якостей фахівців в умовах 

професійного становлення: матеріали 

VІ Міжн.наук.-практ. конф. Ізмаїл, 21 квітня 2022р. 

- Запоріжжя: АА Тандем, 2022. 395 с. 

DOI:ISBN 978-966-488-219-1 с. 310-321 

Мондич О. Проблеми психічного та психологічного 

здоров’я молоді в сучасному розвитку суспільства  

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної 

міждисциплінарної науково-практичної конференції 

«Сучасні психологічні тенденції підтримки та 

відновлення психічного здоров‘я особистості: 
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вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 252 с. С. 90-100 

Семінарське заняття (_1 год.): 

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. Особливості впровадження 

інклюзивного навчання в Україні, ресурсні 

можливості спеціальної освіти. 

3.Розгляд і обговорення окремих 

найпоширеніших контроверсійних питань у 

навчанні дітей з особливими потребами. 
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6. Путівник для батьків дітей з особливими 
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DOI: 10.13140/RG.2.2.16687.41120 
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початкової школи до професійної діяльності у 

сучасних умовах. Інноваційні підходи до розвитку 

компетентнісних якостей фахівців в умовах 

професійного становлення: матеріали 
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Завдання для самостійної роботи: 

 

Написати реферат (не менше 10 стор): 

 

Особливості впровадження інклюзивного 

навчання в Україні, ресурсні можливості 

спеціальної освіти. 

 

 

 

 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

 

1.Будник О. Б. Інклюзивна освіта: навчальний 

посібник [для студентів спеціальності «Початкова 

освіта»] / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП 
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Тема № 4. Інклюзивні школи-ефективні школи 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

 

1.Інклюзія та її складові. 

2.Чому впровадження інклюзії у школі 

може бути неефективним?  

3.Передумови успішної розбудови 

інклюзивного середовища. Інклюзивні 

школи – ефективні школи.  

4.Роль педагога у впровадженні 

інклюзивної освіти. 

 

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. 
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методики логодидактики».- Кропивницький: ПП 

«ПОЛІУМ», 2021. – 142 с. 

Семінарське заняття (_1 год.): 

 

1.Складові інклюзії.  

2.Чому впровадження інклюзії у школі 

може бути неефективним?  

3.Передумови успішної розбудови 

інклюзивного середовища. Інклюзивні 

школи – ефективні школи.  

4.Роль педагога у впровадженні 

інклюзивної освіти. 

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи 

інклюзивної освіти» для вищих навчальних 
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Завдання для самостійної роботи: 

 

Презентація на тему (від 10 слайдів): 

Передумови успішної розбудови 

інклюзивного середовища 

 Опрацювати статтю:  

Мондич О.В. Проблеми психічного та 

психологічного здоров’я молоді в 

сучасному розвитку суспільства. 
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р.): Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 108 с.С. 

68-70 

Мондич О. Ключові проблеми духовно-

морального виховання молодших школярів. 

Духовність особистості: методологія, теорія і 



практика : збірник наукових праць / Гол. редактор 

Г. П. Шевченко. – Вип. 2 (101), Ч. 2. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 

252 с. С. 90-100 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на лекційних і 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використував надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 
 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності в ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає  запитання, 

відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння знаннями з теоретичних 

основ підготовки фахівців для вищої освіти. 

 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Корекційно-розвивальна робота та її значення у 

процесі навчання дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку 

2. Індивідуальний навчальний план як складова 

курикулуму. 

3. Батьки – активні учасники шкільної громади. 

Волонтерство та адвокатство батьків.  

Форма підсумкового контролю: 

Залік  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 



 Оцінка за традиційною шкалою 

 зараховано 

Підсумковий бал не зараховано 

51-100  

 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» 

 

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. 
 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 



 


