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Опис дисципліни 

 
Соціальна інклюзія в сучасному українському освітньому просторі набуває особливої ваги з огляду на 

те, що інтегрування осіб з особливими потребами в соціокультурне й загальноосвітнє середовище є сьогодні 
надзвичайно актуальним. Недостатня розробленість цієї педагогічної проблеми, збільшення кількості дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, котрі не мають змоги отримувати психолого-педагогічну підтримку та 
корекційно-реабілітаційну допомогу, недостатній рівень культури та освіченості педагогів та батьків, брак 
елементарної матеріальної бази, низький фінансовий стан сімей, незадовільне навчально-методичне 
забезпечення (навчальні програми, посібники, підручники, методичні вказівки тощо) зумовлюють процеси 
переосмислення суспільством ставлення до осіб з особливими потребами. На сучасному етапі ідея соціальної 
інклюзії набуває змістовного значення і перетворюється на важливу проблему сучасних науково-педагогічних 
досліджень. Вона поєднує в собі поняття         предметності, системності та визначається науковцями і фахівцями-
практиками як модель організації процесу спеціальної освіти в умовах загальноосвітньої школи. 

 

Структура курсу 
 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Теоретико- 
методологічні 
засади 
соціальної 
ізоляції, 
соціальної 
інклюзії та 
соціальної 
інтеграції 

Знати концепцію соціальної ізоляції. Соціальна ізоляція людей з 
інвалідністю. Соціальна ізоляція людей з інвалідністю в Україні. 
Соціальна інклюзія як результат переходу суспільства до соціальної 
політики. Концепція соціальної інклюзії стосовно осіб з інвалідністю. 
Цінності, які лежать в основі соціальної інклюзії. 
Соціальна інтеграція. Термін «соціальна інтеграція» у педагогіці. Термін 
«соціальна інтеграція» у соціології. 

Тести, 
питання 



2  

2  Інклюзія та 
освіта 

Знати мету освітньої інклюзії. Інклюзивна освіта: витоки та концептуальні 
положення. Ресурси для запровадження інклюзії в освіті. Інклюзивні 
навчальні програми і плани. Середовище і шкільна культура, зорієнтовані 
на дитину. Підготовка педагогів у системі інклюзивної освіти. 
Стратегії на підтримку інклюзивної освіти. 
Економічна ефективність інклюзивної освіти та ресурси для її 
впровадження. Фінансова підтримка інклюзивної освіти. 

Тести, 
питання 

3 Нормативно- 
правові засади 
соціальної 
інклюзії 

Знати правову основу для розбудови інклюзивних стратегій. Загальна 
декларація прав людини. Освітнє законодавство України. Комплексна 
програма освіти та фахової підготовки інвалідів. Закони України. 
Зарубіжний досвід інклюзивної освіти. Впровадження інклюзивної освіти 
у США. Досвід впровадження інклюзивної освіти в Італії. Впровадження 
інклюзивної освіти в Австрії. Інклюзивна освіти в Бельгії: принципи та 
мережа закладів. Досвід впровадження інклюзивної освіти в Нідерландах. 
Навчання дітей з особливими освітніми проблемами в Швеції. Досвід 
впровадження інклюзивної освіти в Німеччині, Норвегії, Фінляндії. 

Питання, 
задачі 

4 Державно- 
громадське 
управління 
інклюзивною 
освітою 

Знати систему управління інклюзивною освітою. Рівні організаційної 
структури системи управління інклюзивною освітою. Громадські 
об’єднання. Соціоосвітнє партнерство. 
Характеристика мережі закладів освіти для дітей з ООП. Система освіти. 
Заклади дошкільної освіти для дітей з ООП. Заклади загальної середньої 
освіти для дітей з ООП. Інклюзивно-ресурсний центр. Ресурсний центр 
підтримки інклюзивної освіти. Міжгалузева підтримка дітей з ООП. 
Деонтологія інклюзивної освіти. Професійні компетентності вчителя 
інклюзивного класу. Принципи деонтології інклюзивної освіти. 

Питання, 
задачі 

5 Дитина з 
особливими 
освітніми 
потребами як 
суб’єкт 
інклюзивної 
освіти 

Знати особливості психофізичного розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами. Основні етапи розвитку дитини. Психологічна та 
педагогічна періодизація розвитку дитини. Діти з особливими освітніми 
потребами. Категорії дітей з ООП. 
Технологія використання Міжнародної класифікації функціонування, 
обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП) в 
освіті для визначення особливих освітніх потреб дитини. 
Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами: індивідуальний 
підхід та етапи соціалізації. Соціально-економічні умови успішної 
соціалізації дитини в соціумі. 

Питання, 
тести 

6 Організація 
освітнього 
процесу в 
умовах 
інклюзивної 
освіти 

Знати особливості універсального дизайну інклюзивного освітнього 
середовища. Допоміжні технології. Ресурсна кімната. Медіатека. Команда 
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 
потребами. Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами. Технологія навчання в інклюзивному освітньому 
середовищі. Технологія оцінювання результатів інклюзивного навчання. 
Додаткові освітні послуги в інклюзивному освітньому середовищі. Види 
психолого- педагогічних, корекційно- розвиткових занять (послуг). 

Тести, 
питання 
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7 Диференційо 
ване викладання: 
технологія 
інклюзивної 
практики 

Знати поняття «диференційованого викладання». Концепція навчання 
орієнтованого на потреби дітей. 
Теорія множинного інтелекту. Концепція універсального дизайну. 
Універсальна модель навчання (УМН). 
Пристосування навчального середовища до потреб учнів. 5 ключових 
категорій, що визначають доступність навчального середовища на уроці. 
Систематичне різноаспектне оцінювання. Оцінювання для навчання та 
оцінювання самого навчання. Інструменти оцінювання. Види оцінювання. 

Тести, 
питання 

8 Виклики 
інклюзивної 
освіти 

Характеризувати сфери, де постають перешкоди для інклюзивної освіти. 
Довколишній світ як перешкода. Ставлення суспільства як перешкода. 
Суспільні організації, що користуються негнучкими юридичними 
процедурами та практикою як перешкода. 
Перешкоди для людей з обмеженими можливостями та способи їх 
усунення. 

Питання, 
задачі 

9 Соціальна 
інклюзія в 
громадсько- 
активній школі 

Знати поняття громадсько-активної школи (ГАШ) та її роль у соціальній 
інклюзії. 
Ознаки соціальної інклюзії в освіті. Цінування й визнання як ознака 
соціальної інклюзії. Розвиток людини як ознака соціальної інклюзії. 
Соціальна інклюзія як складова оцінювання діяльності громадсько- 
активних шкіл за міжнародними стандартами якості діяльності. 
Моніторинг результативності діяльності ГАШ за Міжнародними 
стандартами. 

Тести, 
питання 

10 Роль батьків у 
процесі 
інтегрування 
дитини з 
особливими 
потребами 

Знати провідні функції сім’ї. Функція відтворення. Функція виховання. 
Формування компетентного батьківства. Роль батьків в оцінюванні 
розвитку дитини. Основні завдання оцінювання. 
Система планування MAPS. Запитання, які є основою процесу 
планування. Забезпечення ефективності навчальної команди «дім- школа». 
Роль вчителя у навчальних командах. Ментор. Роль батьків у житті 
шкільної громади. Підтримка сімей дітей з особливими потребами. 

Питання, 
задачі 
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

 
Заліковий 
модуль 1 

 

 
Заліковий 
модуль 2 

 

 
Заліковий 
модуль 3 

30% 40% 30% 
Усне опитування під час занять 
– 40 балів (4 теми по 10     балів) 
Модульна контрольна робота 
– 60 балів 

Усне опитування під час 
занять – 30 балів (6 тем по 5 
балів) 
Ректорська контрольна робота – 
70 балів 

Написання КПІЗ  – 60 балів 
    Захист КПІЗ – 20 балів 
    Участь у тренінгу – 20 балів  

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


