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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів 

5 

Галузь знань 

_______________ 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Напрям підготовки  

01 Освіта/ Педагогіка  

(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

 

013 Початкова освіта 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів 

2 

1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

диференційо-

вані завдання 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

2-й 

Лекції 

Усього годин: 

аудиторних – 48 

самостійної 

роботи студента – 

102 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

магістр 

 

24 год. 

Практичні 

24 год. 

Самостійна робота 

102 год. 

 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 

 

для денної форми навчання: аудиторні – 32 %; самостійна робота – 68 %; 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення курсу: Метою викладання навчальної дисципліни 

«Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти» є: 

оволодіння студентами основами науково та методично обґрунтованими 

підходами до розбудови інклюзивного процесу  та алгоритму технологій 

психолого-педагогічного супроводу. 

Завдання курсу: 

- формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську,− 

комунікативну, міжособистісну взаємодію, інформаційну, креативну, 

аналітичну, самоосвітню;  

- формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-

методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-

педагогічну, спеціально-методичну, проектувальну, консультативну, 

компетентність у сфері інклюзивного навчання; 

- забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової 

компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами; 

Результати навчання за дисципліною (компетенції): 

– здатність до поглиблення знань і розуміння сучасних підходів, стратегії та 

технологій  психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, ключові 

поняття інклюзивного навчання дітей з ООП; 

– здатність до використання організаційних моделей розбудови інклюзивної 

практики для дітей з особливими освітніми потребами; 

– можливість демонструвати широкий спектр інклюзивних  технологій та 

особливості їх впровадження в умовах інклюзивного освітнього середовища: 

роль і компетентність кожного учасника команди супроводу, колегіальне 

здійснення кожного кроку у напрямі створення відповідного й 

безперешкодного освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами; 

– здатність до консультування учасників навчання та виховання у процесі 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому середовищі: розроблення SMART-цілей, 

підготовка і проведення засідань команди супроводу, ведення щоденника 

комунікації команди, визначення змісту додаткових освітніх послуг, зміна 

співвідношення різних напрямів корекційно-розвивальної роботи у 

відповідності до динаміки розвитку дитини тощо;  

– здатність до знання і розуміння процесу оцінки особливих потреб дитини з 

подальшим задоволенням цих потреб в освітньому просторі й за межами 

закладу освіти;  
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– можливість знати і демонструвати суть інклюзивних технологій, що у 

найбільшому ступені сприяють ефективному освітньому процесу дітей з 

особливими освітніми потребами; 

– можливість здійснювати процеси оцінювання та моніторингу у контексті 

командного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладі 

освіти;  

– здатність до переваги встановлення партнерських стосунків між фахівцями і 

батьками, вміти розбудовувати плідну співпрацю з батьками задля реалізації 

інклюзивних процесів не тільки у закладі освіти, але й у життєдіяльності 

дитини, в цілому.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Передумови організації психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної 

середньої освіти. 

 

Тема 1. Основні поняття:  інклюзивна освіта, діти з особливими 

освітніми потребами. 

Освіта для всіх. Інклюзивні цінності. Поняття «Діти з особливими 

освітніми потребами». Діти з особливими освітніми потребами за нозологіями. 

Взаємодія учнів з особливими потребами в загальноосвітньому просторі. 

 

Тема 2. Організація інклюзивної освіти.  

Організація інклюзивної освіти, нормативно-правова база. Особливості 

зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів загальної 

середньої освіти. Послуги які надаються дитині з особливими освітніми 

потребами у закладі загальної середньої освіти. Забезпечення психолого-

педагогічної складової інклюзивної освіти у закладах загальної середньої 

освіти. 

 

Тема 3. Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, 

індивідуальна програма розвитку. 

Завдання асистента вчителя. Обовязки вчителя, асистента вчителя, 

діяльність яку вони виконують спільно. Функції індивідуальної програми 

розвитку. Моніторинг дотримання нормативних положень та оцінка. Складові 

індивідуальної програми розвитку. Адаптації,  модифікації. 

 

Тема 4. Циклограма діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з 

інклюзивною формою навчання. 

Модель упровадження інклюзивної освіти. Робоча документація у 

закладах загальної середньої освіти. Циклограма управлінських дій. 

Особливості та виклики у процесі упровадження інклюзивного навчання. 

Основні вимоги організації інклюзивного навчання у закладі загально середньої 

освіти. 
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Тема 5. Технологія визначення потреб дитини з особливими освітніми 

потребами та формулювання SMART-цілей. 

Короткотривалі та довготривалі цілі. Принципи цілепокладання SMART. 

Пріоритети вибору SMART-цілей. Значення наявності реалістичних 

вимірюваних цілей для позитивної динаміки розвитку дитини з особливими 

потребами. 

Тема 6. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання. 

Компоненти, головна мета, завдання психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами. Організація роботи щодо допомоги 

дітям з особливими потребами у самореалізації та самоствердженні. Стратегії 

роботи учителів з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Впровадження технологій психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

Тема 7. Індивідуалізація навчального процесу. Відмінності в навчанні.  

Навчальні стратегії, що базуються на візуальному, аудіальному та 

кінестетичному способах отримання та обробки інформації. Стратегії навчання 

і навички мислення.  

 

Тема 8. Спільне планування та викладання: сутність і шляхи реалізації в 

практиці педагогів. 

Вирівнювання практики через спільне викладання. Робота в парах. 
Основні моделі спільного викладання. Викладання в команді. Переваги 

співробітництва. Ефективне спільне планування. Етапи взаємин у процесі 

спільного викладання.  

 

Тема 9. Організація оцінювання розвитку дитини. Процес індивідуальної 

програми розвитку. 

Типи оцінювання розвитку дитини. Організація оцінювання на рівні 

установи. Комплексна оцінка розвитку дитини. Переоцінка розвитку дитини.  

Специфічне навчання. Всі типи оцінювання орієнтовані на встановлення 

позитивних аспектів розвитку дитини.  Методи оцінювання розвитку дитини. 

Портфоліо – методи і результати. Ролі учасників процесу оцінки. Алгоритм 

процесу індивідуальної програми розвитку.  

 

Тема 10. Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди 

супроводу. 
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Завдання координатора команди супроводу: ієрархія за значущістю. 

Взаємодія вчителя та асистента вчителя. Технологія проведення зустрічі 

команди супроводу. 

 

Тема 11. Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та 

розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими 

освітніми потребами. 

Процес підготовки до першого засідання: заповнення кожним учасником 

бланк спостереження за дитиною, визначення стану її розвитку, сильних сторін, 

потреб; аналіз та узагальнення координатором оцінкових бланків, заповнених 

учасниками команди. План зустрічі та умови її проведення. Колегіальне 

розроблення індивідуальної програми розвитку. Підсумки зустрічі. Планування 

послідовної та узгодженої діяльності. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
г

о
 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1.  

Передумови організації психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти 

Тема1. Основні поняття:  

інклюзивна освіта,  

діти з особливими освітніми потребами. 

14 4 2   8 

Тема 2. Організація інклюзивної освіти. 10 2    8 

Тема 3. Механізми надання додаткової 

підтримки: асистент вчителя, індивідуальна 

програма розвитку. 

12 2 2   8 

Тема 4. Циклограма діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів з 

інклюзивною формою навчання. 

10 2    8 

Тема 5. Технологія визначення потреб 

дитини з особливими освітніми потребами та 

формулювання SMART-цілей. 
14 2 4   8 

Тема 6. Технології психолого-педагогічного 

супровіду дітей з особливими освітніми 

потребами в рамках інклюзивного навчання. 

14 2 2   10 

Разом за змістовим модулем 1 74 14 10   50 
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Змістовий модуль 2.  

Впровадження технологій психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами 

Тема 7. Індивідуалізація навчального 

процесу. Відмінності в навчанні. 
14 2 2   10 

Тема 8. Спільне планування та викладання: 

сутність і шляхи реалізації в практиці 

педагогів. 

16 2 4   10 

Тема 9. Організація оцінювання розвитку 

дитини. Процес індивідуальної програми 

розвитку. 

16 2 4   10 

Тема 10. Алгоритм діяльності учасників 

міждисциплінарної команди супроводу. 
14 2 2   10 

Тема 11. Технологія проведення засідань 

міждисциплінарної команди та розроблення 

індивідуальної програми розвитку для 

дитини з особливими освітніми потребами. 

16 2 2   12 

Разом за змістовим модулем 2 76 10 14   52 

Усього годин  150 24 24   102 

 

 

5. Теми лекцій за планом 

№   Назва теми 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1. Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми 

потребами. 
4 

2. Організація інклюзивної освіти. 2 

3. Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, 

індивідуальна програма розвитку. 
2 

4. Циклограма діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з 

інклюзивною формою навчання. 
2 

5.  Технологія визначення потреб дитини з особливими освітніми 

потребами та формулювання SMART-цілей. 
2 

6.  Технології психолого-педагогічного супровіду дітей з особливими 

освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання. 
2 

7. Індивідуалізація навчального процесу. Відмінності в навчанні. 2 

8.  Спільне планування та викладання: сутність і шляхи реалізації в 

практиці педагогів. 
2 

9. Організація оцінювання розвитку дитини. Процес індивідуальної 2 
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програми розвитку. 

10. Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди 

супроводу. 
2 

11. Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та 

розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з 

особливими освітніми потребами. 

2 

Усього 24 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ Назва практичного заняття і короткий його зміст 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1. 
Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми 

потребами. 
2 

2. 
Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, 

індивідуальна програма розвитку. 
2 

3. 
Технологія визначення потреб дитини з особливими освітніми 

потребами та формулювання SMART-цілей. 
4 

4. 
Технології психолого-педагогічного супровіду дітей з особливими 

освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання. 
2 

5. Індивідуалізація навчального процесу. Відмінності в навчанні. 2 

6. 
Спільне планування та викладання: сутність і шляхи реалізації в 

практиці педагогів. 
4 

7. 
Організація оцінювання розвитку дитини. Процес індивідуальної 

програми розвитку. 
4 

8. 
Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди 

супроводу. 
2 

9. 

Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та 

розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з 

особливими освітніми потребами. 

2 

Усього 24 

 

 

7. Самостійна робота 
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№ Назва теми 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1 Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми 

потребами. 

8 

2 Організація інклюзивної освіти. 8 

3 Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, 

індивідуальна програма розвитку. 

8 

4 Циклограма діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з 

інклюзивною формою навчання. 

8 

5 Технологія визначення потреб дитини з особливими освітніми 

потребами та формулювання SMART-цілей. 

8 

6 Технології психолого-педагогічного супровіду дітей з особливими 

освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання. 

10 

7 Індивідуалізація навчального процесу. Відмінності в навчанні. 10 

8 Спільне планування та викладання: сутність і шляхи реалізації в 

практиці педагогів. 

10 

9 Організація оцінювання розвитку дитини. Процес індивідуальної 

програми розвитку. 

10 

10 Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди 

супроводу. 

10 

11 Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та 

розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з 

особливими освітніми потребами. 

12 

Усього  102 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

Заліковий кредит 1 

ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В 

ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ІНДЗ 1 

Завдання теоретичного характеру 

(одне завдання за вибором студента) 

1.  Розкрийте питання особливостей розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами та назвіть чинники, через які інклюзія для деяких дітей ускладнена.  

2. Назвіть головні перешкоди на шляху до впровадження якісної освіти для 

дітей з особливостями у розвитку.  

3. Розкрийте зміст інклюзивних цінностей.  



 

 

9 

 

4. Складіть перелік сильних сторін дітей з особливими потребами. Поясніть, 

чому визначення цих особливостей є важливим у контексті складання 

індивідуальної програми розвитку для дитини з ООП.  

4. Розкрийте зміст забезпечення психолого-педагогічної складової інклюзивної 

освіти у закладах загальної середньої освіти.  

5. Розкрийте обов’язки вчителя, асистента вчителя, діяльність яку вони 

виконують спільно. 

 6. Розкрийте зміст функцій індивідуальної програми розвитку.  

7.  Розкрийте складові індивідуальної програми розвитку.  

8. Розкрийте поняття "адаптація" та "модифікація" та їх застосування. 

9. Складіть модель упровадження інклюзивної освіти. 

10. Розкрийте особливості та виклики у процесі упровадження інклюзивного 

навчання. 

11. Назвіть основні вимоги організації інклюзивного навчання у закладі 

загально середньої освіти. 

12. Розкрийте зміст технології формулювання SMART-цілей та їх узгодженого 

досягнення всіма учасниками групи супроводу.  

13. Розкрийте індивідуалізацію навчального процесу та відмінності в навчанні. 

14.  Розкрийте основні моделі спільного викладання та етапи взаємин у процесі 

спільного викладання.  

15. Розкрийте організація оцінювання розвитку дитини.  

16. Розкрийте алгоритм процесу індивідуальної програми розвитку. 

17. Розкрийте зміст технології командної взаємодії у контексті інклюзивного 

процесу дітей з ООП. 

18. Розкрийте зміст технології проведення засідань команди супроводу.  

19. Розкрийте зміст технології розроблення індивідуальної програми розвитку 

дитини з ООП.   

 

Завдання практичного характеру 

(одне завдання за вибором студента) 
 

1. Розробіть план створення відповідних і безперешкодних умов для дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Для 

одного з пунктів плану подайте чіткий алгоритм його реалізації.  

2. Напишіть план першочергових дій, які варто здійснити координатору 

команди супроводу в перший місяць освітнього процесу дитини з ООП. 

3.  Згрупуйте п’ять переваг командної взаємодії фахівців щодо супроводу дітей 

з ООП в інклюзивному освітньому просторі. Одну з цих переваг проілюструйте 

прикладом. 

4. Подивіться та проаналізуйте роботу фахівців (за відео-уроком). Дайте 

письмовий аналіз уроку, вкажіть позитивні та негативні приклади.  

5. Завдання: намалюйте схему взаємодії та взаємопідтримки один одного 

учасниками команди супроводу дитини з ООП. 
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6. Складіть перелік прийомів із 6 стратегій спільного викладання, які, на Ваш 

розсуд варто використовувати в інклюзивному класі. Обґрунтуйте кожну 

позицію. 

 

9. Методи навчання 

Словесні (лекція, розповідь, бесіда, дискусія, пояснення, інструктаж); 

Наочні (демонстрація, ілюстрація); 

Практичні (самостійна робота, індивідуальна робота, робота в групах); 

Проблемні (проблемне викладання, частково-пошукове, дослідне навчання); 

Інтерактивні (проблемна лекція, лекція-презентація, ділова гра, мозковий 

штурм, використання мультимедійних технологій та ін.) 

 

10. Методи контролю 

Практична контрольна перевірка (синтезована – узагальнена перевірка 

знань, умінь, навичок); 

Тестовий метод; 

Підсумковий контроль; 

Взаємоконтроль; 

Самоконтроль; 

Самооцінка.  

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне опитування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1
0
 

Т
ем

а 
1
1
 

100 

6 8 10 10 10 10 8 10 8 10 10 

 

12. Шкала оцінювання 

 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка за 

розширеною 

шкалою 

Значення оцінки 

ECTS 

90 -100 Відмінно A 

82–89 Дуже добре B 

74-81 Добре C 

64-73 Задовільно D 

60-63 Задовільно E 

40–59 
Незадовільно з 

можливістю 
Fx 
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перескладання 

1–39 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 

F 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспекти лекцій з дисципліни. 

2. Плани практичних занять. 

3. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. 

4. Комплекс індивідуальних науково-дослідних завдань. 

5. Засоби контролю й самоконтролю. 

6. Комплекс літератури з дисципліни. 

 

14. Рекомендована література 

Основна (базова): 

 

1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник 

[Електронний ресурс] / Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. 

Найда, під заг. ред. М.Ф. Войцехівського.- К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 

2015. – 172 с. – Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/05/Assist_teacher_ 4_All_print.pdf  

2. Данілавічютє Е.А. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному 

закладі: [навч.-метод. посіб.] / Е.А. Данілявічутє, С.В. Літовченко / За заг. ред. 

А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 360 с. – (Серія 

«Інклюзивна освіта»)  

3. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. 

В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с. – Режим доступу: 

http://monachinivka-

nvk.kupyansk.info/files/docs/2017/9894_Inklyuzivna_osvita_vid_A_do_Ya_1.pdf  

4. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, 

Джоан Депплер, Девід Харві; пер. з англ. [Електронний ресурс]. – К.: СПД-ФО 

Парашин І.С., 2010. – 296 с. – Режим доступу: 

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/37/  

Додаткова:  

1. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному 

навчальному закладі: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією 

Колупаєвої А.А. - К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. - 124 с.  

2. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому 

просторі: навчально-наочний посіб. / Укладач – Скрипник Т., – К.: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 56 с. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B

0/Downloads/Tehnologii%20Autizma.pdf  
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3. Дмитриева Т.П. Организация деятельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении: методические рекомендации. – М.: Центр 

«Школьная книга», 2010. – 85 с.  

4. Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта: [навч.-метод. посіб.] / С.М. 

Єфімова, С.В. Королюк / За заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди»», 2011. – 164 c. – (Серія «Інклюзивна освіта»).  

5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи [Електронний ресурс]/ – 2016. – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf  

6. Нова українська школа : порадник для вчителя / [Н. З. Софій, О. В. 

Онопрієнко, Ю. М. Найда та ін.; за заг. ред. Н. М. Бібік]. – К. : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.  

7. Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та 

дошкільної освіти / Наказ МОН України від 08.06.2018 р. № 609  

8. Софій Н. З., Кузьменко В.І. Про сто і один метод активного навчання.- К.: 

Крок за кроком, 2003.–116 с.  

 

 
 


