




Анотація. Вивчення дисципліни «Інклюзивне навчання дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку» спрямоване на вивчення 
особливостей, методів та прийомів навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору. 
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Abstract. The study of the discipline "Inclusive education of children 
with mental and physical disabilities" is aimed at studying the features, 
methods and techniques of teaching children with special educational 
needs in an inclusive educational space. 
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інклюзивне 

навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за освітньо-професійною програмою 
«Логопедія. Спеціальна психологія».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методи та прийоми 
навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 
освітнього простору 

Міждисциплінарні зв’язки: Логопедія і неврологічні основи логопедії; 
Cпеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики; Загальна, вікова та 
педагогічна логопсихологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1. 1. Мета: засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових 

та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.  
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної 

освіти; o виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей 
з особливими потребами; o забезпечити досконале володіння стратегіями 
взаємодії з батьками дітей з особливими потребами; o сформувати навички 
диференційованого викладання та оцінювання; o виробити усвідомлення 
необхідності зростання педагогічної майстерності 

Програмні результати навчання:  
ПРН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до 
спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального 
дослідження у професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки 
отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження. 
 ПРН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 
розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.  
ПРН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти 
сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично 
оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на 
основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо 
створення найоптимальніших умов для здобуття освіти. 
 ПРН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньо-
корекційного процесу в різних типах закладів.  
ПРН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну 
діяльність.  
ПРН14. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах інклюзії у ролі вчителя-дефектолога, асистента 
вихователя закладу дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної 
середньої освіти тощо.  

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 
оволодіває такими компетентностями:  



І. Загальнопредметні:  
ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 ЗК-8. Здатність працювати в команді.  
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

ІІ. Фахові:  
СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження 
життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з 
особливими освітніми потребами.  
СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і 
розвитку спеціальної та інклюзивної освіти.  
СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у 
роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, 
доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 
 СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-
педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.  
СК-10. Здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка 
виховує дитину з особливими освітніми потребами.  
СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому 
рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку 
вихованців та їхньої соціальної інтеграції.  
СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними 
порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого 
ставлення до їх індивідуальних потреб.  
СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, 
національному, європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою 
формування толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими 
освітніми потребами, розвитку здатності до рефлексії, включаючи 
спроможність обдумувати як власні, так й інші системи цінностей.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-
термінологічні визначення та основні принципи.  
Тема 2. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  
Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика суб'єктів інклюзивної освіти.  
Тема 4. Загальні питання навчання і виховання дітей з обмеженими 
можливостями здоров'я в інклюзивному освітньому середовищі. 
Тема 5. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як 
провідники змін. 
Тема 6. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - 
основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 
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