


 



 
Анотація 

Курс «Технології виховної роботи в інклюзивному середовищі» - варіативна навчальна 
дисципліна педагогічного циклу. Предметом вивчення є технології виховної роботи в умовах 
інклюзивного середовища. Курс виступає важливою складовою підготовки магістрів 
спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Логопедія. 
Спеціальна психологія. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із основними 
моделями і технологіями виховної роботи та особливостями їх застосування в інклюзивному 
середовищі. Програма курсу передбачає розкриття змісту теоретичних основ та моделей 
виховання, особливостей застосування сучасних технологій виховання в умовах інклюзивного 
середовища, ознайомлення з ігровими, арт-педагогічними, соціально-виховними, 
здоров’язбережувальними та іншими технологіями. 
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Summary 
The course "Technologies of educational work in an inclusive environment" is a variable 

educational discipline of the pedagogical cycle. The subject of study is the technology of educational 
work in an inclusive environment. The course is an important component of the training of masters in 
the specialty 016 Special education in the educational and professional program Speech Therapy. 
Special psychology. The purpose of studying the discipline is to acquaint students with the basic 
models and technologies of educational work and the peculiarities of their application in an inclusive 
environment. The program of the course provides disclosure of the content of theoretical bases and 
models of education, features of application of modern technologies of education in the conditions of 
inclusive environment, acquaintance with game, art-pedagogical, social-educational, health-preserving 
and other technologies. 
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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технології виховної роботи в 

інклюзивному середовищі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Логопедія. 
Спеціальна психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології виховної роботи в умовах 
інклюзивного середовища. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна ґрунтується на психолого-педагогічних основах 
виховного процесу, тісно пов’язана зі спеціальною педагогікою та спеціальною психологією. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1.1. Мета курсу полягає в ознайомлення студентів із основними моделями і технологіями 

виховної роботи та особливостями їх застосування в інклюзивному середовищі.  
1.2. Основними завданнями  вивчення дисципліни є: 
• розкрити зміст основних моделей виховання; 
• ознайомити студентів із класичними та сучасними технологіями виховної роботи; 
• виявити особливостями застосування технологій виховної роботи в інклюзивному 

середовищі.  
Програмні результати навчання: 
ПРН 1. Застосовувати отримані знання в галузі спеціальної та інклюзивної освіти при 

вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з врахуванням вікових та 
індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних особливостей 
учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій. 

ПРН 4.  Здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями психофізичного розвитку, 
планувати та проводити з ними корекційно-розвивальну роботу на основі диференційованого та 
індивідуального підходу. 

ПРН 7. Використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи, прогресивні 
прийоми керівництва навчальною, трудовою та суспільною діяльністю учнів. 

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

І. Загальнопредметні: 
ЗК-1.6. Адаптивна. Здатність до адаптації в корекційно-педагогічному середовищі та дії в 

нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають корекційне навчання, розвиток і виховання та 
навчальну реабілітацію дітей дошкільного, шкільного віку і підлітків, спілкування з їхніми 
батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами 

ЗК-1.7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 
що сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного процесу, розвитку й саморозвитку особи 
порушеннями психофізичного розвитку, творчому підходові до корекційно-реабілітаційного 
навчально-виховного процесу в спеціальних і загальноосвітніх закладах. Здатність оцінювати 
результати корекційно-педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності корекційного 
процесу в закладах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я і Міністерства 
праці та соціальної політики; здатність до корекційно-педагогічної і навчально-реабілітаційної 
рефлексій 

ЗК-3.3. 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   корекційно- освітньому,   навчально-
реабілітаційного   середовищі   та   створення психолого-педагогічних умов для формування 
здорового способу життя дітей з особливими освітніми потребами. 

ІІ. Фаховими: 
ФК.-1  Теоретико-методологічна.  Здатність  до  застосування  знань провідних  

гуманістичних  теорій,  концепцій, вчень  щодо  виховання і навчання осіб з обмеженими 
психофізичними можливостями; здатність відстоювати  власні  корекційно-педагогічні,  
навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності).  



ФК.-6. Психологічна компетентність (відповідно нозології). Здатність до застосування 
сучасних знань про особливості розвитку дитини як суб’єктів корекційно-освітнього і 
навчально-реабілітаційного процесів на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні 
особливості та соціальні чинники розвитку і дизонтогенезу. 

ФК.-8. Корекційно-педагогічна компетентність. Здатність виконувати корекційну роботу з 
профілактики, послаблення, виправлення порушень психофізичного розвитку дітей (залежно 
від нозології) у навчально-виховному процесі, реабілітаційному процесі незалежно від типу 
закладу і форми організації навчання. Володіння засобами та методами корекції пізнавальних 
психічних процесів, мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, 
емоційно-вольової сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати 
діяльність дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. 
Здатність організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому умови для 
особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Теоретичні основи та моделі виховання. 
Тема 2. Технології виховного процесу. 
Тема 3. Технології виховання в умовах інклюзивного середовища. 
Здоров’язбережувальні технології. 
Тема 4. Технології соціально-виховної роботи.  
Тема 5. Ігрові технології. 
Тема 6. Технології арт-педагогіки та арт-терапії 
Тема 7. Інформаційно-комунікаційні технології у виховній роботі. 
Тема 8. Сучасні виховні технології. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
5. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальне і фронтальне опитування; 

самостійні роботи; тестування; контрольна робота. 
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