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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Технології інклюзивного навчання дітей  

з ментальними та поведінковими порушеннями 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/ 120 

Курс 3,4 - 

Семестр 6-7 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 56 - 

Форма семестрового контролю залік - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сприяти оволодінню основами науково та методично обґрунтованих 

підходів до розбудови освітнього процесу для дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями з опорою на вітчизняний та міжнародний досвід; 

оволодіння змісту сучасних ефективних підходів та технологій для подолання 

обмеження участі дітей з ментальними та поведінковими порушеннями в 

освітньому процесі. 

Завдання:  

– формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, комунікативну, 

міжособистісну взаємодію, інформаційно-комунікаційну, креативну, аналітичну, 

самоосвітню; 

– формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-методологічну, 

психолого-педагогічну, методичну, спеціально-педагогічну, спеціально-методичну, 

проектувальну, консультативну, компетентність у сфері спеціального та інклюзивного 

навчання дітей з ментальними та поведінковими порушеннями; 

– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності у 

виявленні та задоволенні особливих освітніх потреб дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями.  

3. Результати навчання за дисципліною: 

– знати і розуміти базові засади психофізичного розвитку дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями, виклики та ризики інклюзивної педагогічної практики 

щодо задоволення особливих освітніх потреб дітей з ментальними та поведінковими 

порушеннями; 

– уміти формулювати аргументи на підтримку функціонування дітей  з ментальними та 

поведінковими порушеннями з позиції Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків; 

– знати організаційні моделі навчання та компенсаторної роботи з дітьми  з 
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ментальними та поведінковими порушеннями в інклюзивному освітньому середовищі; 

– знати і забезпечувати ресурси та пошук ресурсів для планування підтримки дітей з 

ментальними та поведінковими порушеннями;  

–   знати і розуміти процес моніторингу та оцінювання успіхів дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями в освітньому процесі;  

– знати процес оцінювання особливих потреб та розуміти його результати для 

подолання обмеження участі учнів з особливими освітніми потребами в освітньому 

процесі; 

– знати і розуміти специфіку компенсаторного навчання дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями з урахуванням їхніх особливостей в освітньому процесі; 

– уміти аналізувати стан і тенденції розвитку технологій навчання дітей  з ментальними 

та поведінковими порушеннями в інклюзивному освітньому середовищі в Україні, 

ґрунтуючись на закономірностях розвитку освіти в світі; 

– критично мислити щодо використання Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків як сучасного підходу до 

визначення особливих освітніх потреб із урахуванням національних особливостей і 

традицій української школи й освіти; 

– уміти організовувати освітнє середовище орієнтоване на потреби дітей з ментальними 

та поведінковими порушеннями в освітньому процесі та потреби інших учасників 

освітнього процесу; 

– уміти продемонструвати на базовому рівні знання і вміння до оптимального вибору і 

реалізації оволодіння на достатньому рівні навичками працювати самостійно 

(виконання завдань для самостійної роботи) та у групі (виконання завдань на 

семінарських й практичних заняттях). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Психо-соціальні аспекти поведінкових порушень у дітей 

Тема 1. Поведінкові порушення як 

феномен міждисциплінарних 

досліджень. 

2 2 - - - - - 

Тема 2. Особливості поведінкових 

порушень у дітей. 

10 2 2 - - - 6 

Тема 3. Гіперактивний розлад з дефіцитом 

уваги (ГРДУ) у дітей. 

10 2 2 - - - 6 

Модульний контроль. 2  

Разом 24 6 4 - - - 12 

Змістовий модуль 2. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з ментальними порушеннями 

Тема 4. Ментальні порушення.  6 2 2 - - - 4 

Тема 5. Особливості пізнавальної сфери 

дітей з порушенням інтелектуального 

розвитку та їх врахування в освітньому 

процесі. 

10 2 - - - - 8 

Тема 6. Особливості емоційно-вольової 

сфери дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку та їх 

врахування в освітньому процесі. 

4 2 - 2 - - - 

Модульний контроль. 2  

Разом 24 6 2 2 - - 12 

Змістовий модуль 3. 

Функціонування дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями з позиції МКФ 

Тема 7.  Міжнародна класифікація 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ-ДП). 

12 2 2 2 - - 6 

Тема 8. «Порушення» і «обмеження 

життєдіяльності» дітей з  ментальними та 

поведінковими порушеннями 

позицій МКФ. 

8 2 - 2 - - 4 

Тема 9. Технологія використання МКФ як 

сучасний підхід до визначення особливих 

освітніх потреб.    

10 2 - 2 - - 6 

Тема 10. Функціонування дітей  з 

ментальними та поведінковими 

2 2 - - - - - 
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порушеннями в системі соціальних 

взаємодій. 

Модульний контроль. 2  

Разом 34 8 2 6 - - 16 

Змістовий модуль 4 

 Технології навчання дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями в 

інклюзивному освітньому середовищі 

Тема 11. Організація навчання дітей  з 

ментальними та поведінковими 

порушеннями в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

6 2 2 - - - 4 

Тема 12. Компенсаторне навчання дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

8 2 2 2   4 

Тема 13. Адаптації та модифікації змісту і 

результатів навчання  дітей  з ментальними 

та поведінковими порушеннями 

8 2 2 2   4 

Тема 14. Оцінювання учнів з ментальними та 

поведінковими порушеннями. 

6 2 - 2   4 

Модульний контроль. 2  

Разом 38 8 6 6 - - 16 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів. 

       

Усього за навчальну дисципліну  120 28 14 14 - - 56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

«Психо-соціальні аспекти поведінкових порушень у дітей» 

Тема 1. Поведінкові порушення як феномен міждисциплінарних досліджень. 

Аналіз міждисциплінарних досліджень. Визначення понять «поведінка», «порушення 

поведінки». Вплив на академічний та соціальний розвиток дитини. Забезпечення раннього 

виявлення та вчасного скерування родини за допомогою. 

Ключові слова: поведінка, порушення поведінки, міждисциплінарні дослідження. 

Рекомендована основна література [2, 3] 

Рекомендована додаткова література [15, 19,21,25]. 

Тема 2. Особливості поведінкових порушень у дітей. 

Поведінкові розлади як проблема у сфері психічного здоров'я дітей. Фактори, що 

зумовлюють порушення поведінки. Види поведінкових розладів.  Прояви поведінкових 

порушень. Темперамент і розлади поведінки. Методи терапії розладів поведінки. Важелі 

впливу на поведінку дитини. 

Ключові слова: психічне здоров’я, темперамент, порушення поведінки. 

Рекомендована основна література [3, 4] 

Рекомендована додаткова література [12, 19,21, 22]. 

Тема 3. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги (ГРДУ) у дітей. 

Прояви гіперактивного розладу з дефіцитом уваги. Причини розладу дефіциту 

уваги та гіперактивності. Особливості життя з ГРДУ. Особливості взаємодії з дитиною. 

Керування поведінкою дитини через специфічні стратегії і техніки. Поведінка та 

мікроклімат в родині дитини. 
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Ключові слова: гіперактивний розлад, дефіцит уваги, ГРДУ, взаємодія,  керування 

поведінкою. 

Рекомендована основна література [3, 4] 

Рекомендована додаткова література [4, 13,15,25]. 

Змістовий модуль 2 

 «Психолого-педагогічна характеристика дітей з ментальними порушеннями». 

Тема 4. Ментальні порушення. 

Види ментальних порушень. Поняття «ментальне здоров’я». Термінологічний екскурс 

традиційною класифікацією. Розумова відсталість як стійке порушення, що зумовлене 

органічним ураженням кори головного мозку. Вроджена і набута форми розумової 

відсталості. Основний діагностичний критерій та градація РВ. 

Ключові слова: ментальні порушення, ментальне здоров’я, розумова відсталість, 

діагностичний критерій. 

Рекомендована основна література [2, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 11, 14]. 

Тема 5. Особливості пізнавальної сфери дітей з порушенням інтелектуального 

розвитку та їх врахування в освітньому процесі. 

Низький рівень довільної уваги. Особливості зорового сприймання і можливості 

ознайомлення з навколишнім світом. Мимовільне запам'ятовування. Мова і мовлення: 

особливості розвитку. Своєрідність процесів мислення. Методи та методики навчання. 

 Ключові слова: порушення інтелектуального розвитку, увага, сприймання, пам'ять, 

мовлення, мислення. 

Рекомендована основна література [2, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 11, 14,21]. 

Тема 6. Особливості емоційно-вольової сфери дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку та їх врахування в освітньому процесі. 

Загальні ознаки емоційно-вольової сфери. Співпереживання і емоційний відгук. 

Зв'язок розвитку вольових процесів і мовлення. Критерії соціальної активності дитини з 

порушенням інтелектуального розвитку. Формування правильної поведінки та методи 

впливу. Роль  життєвого досвіду.  

Ключові слова: порушення інтелектуального розвитку, емоційно-вольовий 

розвиток, співпереживання, мовлення, життєвий досвід. 

Рекомендована основна література [2, 5] 

Рекомендована додаткова література [ 9, 14, 17, 30]. 

Змістовий модуль 3 

 «Функціонування дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями  

з позиції МКФ». 

Тема 7. Міжнародна класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП). 

Сутність та основні принципи міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. Ключовий контекст: дитиноцентризм 

(дитина у сім’ї, затримка розвитку, діяльність, участь, обмеження діяльності й участі, 

фактори навколишнього середовища, особистісні фактори). Структура МКФ. Сфери  

застосування. 
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Ключові слова: Міжнародна класифікація функціонування, затримка розвитку, 

діяльність, участь, обмеження діяльності й участі, фактори навколишнього середовища, 

особистісні фактори. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [2,6, 27, 29]. 

Тема 8. «Порушення» і «обмеження життєдіяльності» дітей  з ментальними та 

поведінковими порушеннями з позицій МКФ. 

Опис функціонування за допомогою МКФ. Обмеження життєдіяльності як 

багатомірне явище. Акцент на участі як ключовий конструкт, що описує залученість 

дитини в життєву ситуацію Акцент на середовищі. Фактори навколишнього середовища. 

Особистісні фактори. Модель МКФ. Взаємодія між різними компонентами МКФ. 

Ключові слова: функції організму, структури організму, порушення, діяльність, 

участь, обмеження діяльності й участі, фактори навколишнього середовища, особистісні 

фактори. 

Рекомендована основна література [ 5] 

Рекомендована додаткова література [2, 27, 29]. 

Тема 9. Технологія використання міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) як сучасний 

підхід до визначення особливих освітніх потреб. 

МКФ як інформаційна система для поєднання даних і знань. Розширена модель 

МКФ для включення інформації про планування. 

Опис функціонування за допомогою МКФ. Домени діяльності та участі. Виявлення 

бар’єрів та полегшуючих факторів. Роль спостереження та оцінювання. Оцінка для 

освітніх потреб. Планування та оцінювання навчання та втручання.  

Ключові слова: діяльність, участь, обмеження діяльності й участі, фактори 

навколишнього середовища, особистісні фактори. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [ 2, 22, 27]. 

Тема 10.  Функціонування дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями в 

системі соціальних взаємодій. 

Особливості соціальної взаємодії дітей  з ментальними та поведінковими 

порушеннями. Суспільні настрої. Соціальне поле та його рівні (ідеальний, нормативний, 

взаємодії, можливостей). Переваги та виклики інклюзії дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями. Роль сімі’ї.  

 Ключові слова: функціонування, соціальна взаємодія, ментальні порушення, 

поведінкові порушення, інклюзія. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [ 2, 27, 32]. 

Змістовий модуль 4 

 «Технології навчання дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями в 

інклюзивному освітньому середовищі». 

Тема 11. Організація навчання дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями 

в інклюзивному освітньому середовищі.. 

Трактування та критерії навчальної доступності. Компенсаторні та допоміжні засоби 

для дітей з ментальними та поведінковими порушеннями. Роль і місце корекційно-
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розвиткової роботи в організації навчання дітей  з ментальними та поведінковими 

порушеннями.  

Ключові слова: навчальна доступність, допоміжні засоби, спеціальні методи, 

корекційно-розвиткова робота. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [8, 17, 18, 31, 32, 33]. 

Тема 12. Компенсаторне навчання дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

Сутність безпомилкового навчання. Роль і можливості глобального читання. 

Альтернативні і додаткові засоби комунікації для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку. Множинні способи представлення навчального матеріалу, представлення його 

розуміння і залучення дітей. Принципи навчання, орієнтовані на діяльність учнів. 

Особливості застосування наочних, практичних та словесних методів у роботі з дітьми з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

Ключові слова: множинні способи, принципи навчання, безпомилкове навчання, 

глобальне читання, альтернативні і додаткові засоби комунікації. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [17, 18, 21, 32]. 

Тема 13. Адаптації та модифікації змісту та результатів навчання учнів з 

ментальними та поведінковими порушеннями. . 

Додаткова підтримка дитини і вчителя. Роль адаптацій та модифікацій для 

подолання обмеження участі у навчанні учнів з ментальними та поведінковими 

порушеннями. Види адаптацій та модифікацій. Спеціальна підтримка учнів з 

ментальними та поведінковими порушеннями фахівцями  під час навчання. Рівень 

самостійності учня. 

Ключові слова: адаптації, модифікації, додаткова підтримка, спеціальна підтримка. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 7, 27, 29, 32, 33]. 

Тема 14. Оцінювання учнів з ментальними та поведінковими порушеннями. 

Основні завдання та функції оцінювання навчання учнів з особливими освітніми 

потребами. Психолого-педагогічні аспекти оцінювання учнів з ментальними та 

поведінковими порушеннями. Методи реалізації формувального оцінювання. Портфоліо 

учня як інструмент оцінювання. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів з 

особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: оцінювання, формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання, 

портфоліо. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [23, 24, 28, 32]. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни  

Вид діяльності студента М
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 Модуль 1 

Модуль 

2 
Модуль 3 Модуль 4 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 4 4 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 1 1 1 1 3 3 

Відвідування практичних занять 1 0 0 1 1 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 1 10 1 10 3 30 

Робота на практичному занятті 10 0 0 1 10 3 30 3 30 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 3 15 4 20 

          

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 60 - 60 - 88 - 105 

Максимальна кількість балів: 313 

Розрахунок коефіцієнта: k= 313/100 = 3,1 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. «Психо-соціальні аспекти поведінкових порушень у дітей» 

Тема 2.  Особливості поведінкових порушень у дітей (4 год). 

Завдання: опрацюйте відео за посиланням та розробіть просвітницький буклет для педагогів 

про дітей з порушеннями поведінки. 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=eQZw5GKWEtc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=6W_TXksVuC8&feature=youtu.be.  

https://www.youtube.com/watch?v=LmPHd7tnul0&feature=youtu.be 

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність 

продемонструвати розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на 

основі рефлексії та ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Тема 3. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги (ГРДУ) у дітей (4 год.). 

Завдання: опрацюйте відео за посиланням та розробіть просвітницький буклет для 

педагогів про дітей з ГРДУ. 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yC8xvRMXS9A 

https://www.youtube.com/watch?v=w9JW7TyVwbo 

https://www.youtube.com/watch?v=kZMinJVzUTY 

https://www.youtube.com/watch?v=1fiMcbWrKGs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmhpxbJ86QI 

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність 

продемонструвати розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на 

основі рефлексії та ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Змістовий модуль 2. «Психолого-педагогічна характеристика дітей з ментальними 

порушеннями». Тема 4. Ментальні порушення(4 год.). 

Завдання : перегляньте рекомендований фільм «Людина дощу» (режисер Баррі Левінсона, 

1988р.). Випишіть особливості розвитку головного героя та ефективні стратегії для його 

підтримки. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQZw5GKWEtc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6W_TXksVuC8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LmPHd7tnul0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yC8xvRMXS9A
https://www.youtube.com/watch?v=kZMinJVzUTY
https://www.youtube.com/watch?v=1fiMcbWrKGs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmhpxbJ86QI
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Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність 

продемонструвати розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на 

основі рефлексії та ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Тема 5. Особливості пізнавальної сфери дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку та їх врахування в освітньому процесі ( 4 год). 

Завдання: перечитайте рекомендований твір «Квіти для Елджернона» (автор Деніел Кіз) та 

охарактеризуйте особливості пізнавального та емоційно-вольового розвитку головного 

героя . 

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність продемонструвати 

розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на основі рефлексії та 

ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Змістовий модуль 3. «Функціонування дітей  з ментальними та поведінковими 

порушеннями  з позиції МКФ». 

Тема 7. Міжнародна класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) (6 год). 

Завдання: ознайомтесь з електронним браузером МКФ та пройдіть навчання (2-3) випадки 

на тренажері МКФ. Режим доступу до ресурсу: https://stage.icfinedu.org/browser. 

Результати зафіксуйте. 

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність продемонструвати 

розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на основі рефлексії та 

ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Тема 8. «Порушення» і «обмеження життєдіяльності» дітей  з ментальними та 

поведінковими порушеннями з позицій МКФ (4 год). 

Завдання: напишіть есе на тему «Інвалідність та суспільство: проблеми традиційної 

термінології», спираючись на наукові видання, ЗМІ, педагогічні розробки тощо.  

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність продемонструвати 

розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на основі рефлексії та 

ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Тема 9. Технологія використання міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) як сучасний 

підхід до визначення особливих освітніх потреб (6 год). 

Завдання: зробіть опис особливостей розвитку дитини з порушеннями ментального 

розвитку чи поведінки (на вибір). Опишіть власний випадок на тренажері МКФ. Режим 

доступу до ресурсу: https://stage.icfinedu.org/browser . Результати зафіксуйте. 

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність продемонструвати 

розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на основі рефлексії та 

ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Змістовий модуль 4. «Технології навчання дітей  з ментальними та поведінковими 

порушеннями в інклюзивному освітньому середовищі». 

Тема 11. Організація навчання дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями 

в інклюзивному освітньому середовищі (4 год). 

Завдання: дайте визначення  поняттю «розумне пристосування». Наведіть приклади та 

опишіть ефективність застосування «розумних пристосувань» для дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями під час інклюзивного навчання на рівні практики педагога.  

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність продемонструвати 

розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на основі рефлексії та 

ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Тема 12. Компенсаторне навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

(4 год). Завдання: на основі опису дитини з порушеннями ментального розвитку чи 

поведінки (завдання до теми 9) сформулюйте короткотривалі та довготривалі цілі. 

Поясніть пріоритети вибору SMART-цілей. Проаналізуйте можливі перспективи 

розвитку дитини. 

https://stage.icfinedu.org/browser
https://stage.icfinedu.org/browser
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Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність продемонструвати 

розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на основі рефлексії та 

ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

Тема 13. Адаптації та модифікації змісту та результатів навчання учнів з 

ментальними та поведінковими порушеннями (4 год). 

Завдання: розробіть та запишіть адаптації та /чи модифікації, які б ви застосовували для 

дитини з порушеннями ментального розвитку чи поведінки (опис до теми 9) щодо змісту 

та результатів навчання. Розробіть один урок з обраними прикладами адаптацій чи 

модифікацій. 

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність 

продемонструвати розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на 

основі рефлексії та ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. . 

Тема 14. Оцінювання учнів з ментальними та поведінковими порушеннями (4 год). 

Завдання: підготуйте презентацію на тему «Формувальне оцінювання як процес 

моніторингу успіхів учнів з ментальними та поведінковими порушеннями».  

Критерії оцінювання: здатність до критичного мислення – 2 б.; здатність 

продемонструвати розвиток власного професіоналізму в галузі інклюзивної освіти на 

основі рефлексії та ініціативи – 2 б.; здатність до грамотної  презентації матеріалу – 1 б. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Тестування  Правильна відповідь на тестове 

завдання   

1 бал/ 

правильна 

відповідь, 

макс. – 25 

б. 

МКР 2 Тестування  Правильна відповідь на тестове 

завдання 

1 бал/ 

правильна 

відповідь, 

макс. – 25 

б. 

МКР 3 
Письмова форма; 

виконання аналітичного 

завдання  

1.Здатність продемонструвати 

знання змісту модуля 

10 балів 

2.Здатність продемонструвати 

аналітичне мислення й генерування 

ідей у процесі аналізу та 

комплексного розв’язання 

теоретичних та практичних 

професійних проблемних питань з 

організації та забезпечення 

технології інклюзивного навчання 

дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями 

10 балів 

3.Здатність продемонструвати 

високий рівень грамотності 

писемного мовлення 

5 балів 
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МКР 4 
Письмова форма; 

виконання аналітичного 

завдання  

1.Здатність продемонструвати 

знання змісту модуля 

10 балів 

2.Здатність продемонструвати 

аналітичне мислення й генерування 

ідей у процесі аналізу та 

комплексного розв’язання 

теоретичних та практичних 

професійних проблемних питань з 

організації та забезпечення 

Технології інклюзивного навчання 

дітей з ментальними та 

поведінковими порушеннями 

10 балів 

3.Здатність продемонструвати 

високий рівень грамотності 

писемного мовлення 

5 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік . 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.  

Не передбачено навчальним планом. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівеньзнань (умінь) 

в межах обов'язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань (умінь) в межах обов'язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична картка з дисципліни «Технології інклюзивного навчання дітей 

з ментальними та поведінковими порушеннями» 
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 14год., практичні заняття -14 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год., залік. 

 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 

Назва  

модуля 

Психо-соціальні аспекти  

поведінкових порушень у дітей 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з 

 ментальними порушеннями 

Функціонування дітей  з ментальними та  

поведінковими порушеннями з позиції МКФ 

Технології навчання дітей  з ментальними  

та поведінковими порушеннями в  

інклюзивному освітньому середовищі 

Кіл. балів  

за модуль 

60 60 88 105 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теми 

лекцій 

Поведінкові 

порушення  

як феномен  

міждисциплінарнидо

сліджень  

(1б.) 

Особливості 

поведінкових 

порушень у  

дітей. (1б.) 

Гіперактив 

ний розлад  

з дефіцитом  

уваги  

(ГРДУ)  

у дітей  

(1б.) 

Ментальні 

порушен 

ня  

(1б). 

Особливості 

пізнавальної  

сфери дітей з 

порушенням 

інтелектуального 

розвитку та їх 

врахування в 

освітньому 

 процесі.  

(1б.) 

Особливості 

емоційно- 

вольової  

сфери дітей з 

порушенням 

інтелектуального 

розвитку  

та їх  

врахування в 

освітньому  

процесі (1б.) 

Міжнародна 

класифікація 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я  

дітей та підлітків  

(МКФ-ДП).  

(1б.) 

«Порушення

» і 

«обмеження 

життєдіяльн

ості» дітей з  

ментальним

и та 

поведінкови

ми 

порушенням

и 

позицій МКФ.  

(1б.) 

Технологія 

використання  

МКФ як  

сучасний  

підхід до  

визначення  

особливих  

освітніх  

потреб 

 (1б.) 

Функціонування 

дітей  з 

ментальними 

та  

поведінковими 

порушеннями в 

системі  

соціальних 

взаємодій. 

(1б.)   

 Організація 

навчання дітей  з 

ментальними та 

поведінковими 

порушеннями в 

інклюзивному 

освітньому 

середовищі (1б.) 

Компенсаторне 

навчання  

дітей з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку  

(1б.) 

Адаптації  

та  

модифікації  

змісту і  

результатів 

навчання   

дітей  з 

ментальними 

та поведінковими 

порушеннями (1б.) 

Оцінювання  

учнів з  

ментальними  

та  

поведінковими 

порушеннями 

 (1б.) 

Теми  

семінар.  

занять 

  Особливості 

поведінкових 

порушень у 

 дітей. 

Гіперактив 

ний розлад  

з дефіцитом  

уваги  

(ГРДУ)  

у дітей  

(1б.) 

Ментальні 

порушен 

ня  

(1б.) 

  Міжнародна 

класифікація 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей  

та підлітків  

(МКФ-ДП). 

   

 

  Організація 

навчання дітей  з 

ментальними та 

поведінковими 

порушеннями в 

інклюзивному 

освітньому 

середовищі (1б.) 

Компенсаторне 

навчання  

дітей з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку (1б.) 

Адаптації  

та  

модифікації  

змісту і  

результатів 

навчання   

дітей  з 

ментальними  

та поведінковими 

порушеннями (1б.) 

 

Робота 

 на  

сем.зан 

 10 балів 10 балів 10 балів   10 балів    10 балів 10 балів 10 балів  

Теми  

пр.зан 

 

     Особливості 

емоційно- 

вольової  

сфери дітей з 

порушенням 

інтелектуального 

розвитку  

та їх  

врахування в 

Міжнародна 

класифікація 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я  

дітей та  

підлітків  

(МКФ-ДП).  

«Порушення

»  і 

«обмеження 

життєдіяльн

ості» дітей з  

ментальним

и та 

поведінкови

ми 

Технологія  

використання  

МКФ як  

сучасний  

підхід до  

визначення  

особливих  

освітніх  

потреб  

  

 

 Компенсаторне 

навчання дітей з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку (1б.) 

Адаптації та 

модифікації змісту і 

результатів 

навчання  дітей  з 

ментальними та 

поведінковими 

порушеннями (1б.) 

Оцінювання  

учнів з  

ментальними  

та  

поведінковими 

порушеннями  

(1б.) 
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освітньому  

процесі (1б.) 

(1б.) порушенням

и 

позицій МКФ. 

(1б.) 

(1б) 

  

Робота на 

практичному 

занятті 

     10 балів 10 балів 10 балів 10 балів   10 балів 10 балів 10 балів 

Сам.роб.  5 балів 5 балів 5 балів 5 балів  5 балів 5 балів 5 балів  5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

пот.контролю 

Модульна 

контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна робота 2  

(25 балів) 

Модульна 

контрольна робота 3  

 (25 балів) 

Модульна 

контрольна робота 4 

(25 балів) 

 

 

 

Всього: 313 балів. K= 313/100 = 3,1 
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8 Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

 

1. 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/ 

2. Назарова Н.М. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. 

Н.М.Назаровой. — 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия» - 400 с.. 

2010. 

3.  Палій А.А. Диференціальна психологія: навч. посіб. / А.А.Палій. – Київ: 

Академвидав. 2010. – 432 с.  

4. Спеціальна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. Закладів / О.В. Мартинчук, 

І. М. Маруненко, К.В. Луцько та ін. — К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінчєнка, 2018. 

— 364с. 

5. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ «Агенство 

«Україна», 2019.- 300с. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-

navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf 

 

9 Додаткові джерела: 

 

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. Концептуальна модель МКФ-ДП в інклюзивному навчальному 

процесі / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 4. 

– С. 57–64. 

3. Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі : навч.-метод. 

посіб. / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда / За заг. ред. Колупаєвої А. А. – Київ : 

Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»). 

4. Гіперактивна дитина у класі. Стратегії реагування та організація навчального 

середовища : методичні рекомендації /Укладачі: Ферт О., Рибак Ю. 

5. Инклюзивное образование : метод. пособ. для непрерывного обучения 

дидактических кадров, работающих в области инклюзивного образования детей / 

[Г. Булат, А. Кара А., В. Соловей и др.]. – Часть 1. – Кишинев, 2016. – 168 с.  

6. Инклюзивное образование : метод. пособ. для непрерывного обучения 

дидактических кадров, работающих в области инклюзивного образования детей / 

[Г. Булат, С. Курилов, Н. Букун и др.]. – Часть 2. – Кишинев, 2016. – 196 с.  

7. Инклюзивное образование : метод. пособ. для непрерывного обучения 

дидактических кадров, работающих в области инклюзивного образования детей / 

[А. Ефтоди, А. Балан, А. Кара и др.]. – Часть 3. – Кишинев, 2016. – 128 с.  

8. Луценко І.В. Актуальні питання діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі 

/ І. В. Луценко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – №4. – С. 7–13. 

9. Личность человека с нарушениями интеллектуального развития. Сборник 

материалов по итогам серии просветительских семинаров, организованных НОУ 

ДПО «Социальная школа Каритас» для сотрудников отделений КЦСОН и 

государственных реабилитационных центров Санкт-Петербурга (март-июнь 2008 

г.) / Cоставитель М. Мелкая. — СПб.: Тускарора, 2008. — 176 с. ISBN 978-5-89977-

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/37/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_%204_All_print.pdf
http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_%204_All_print.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8E%D1%82%D1%94%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615708
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148-4. –Режим доступу: http://caritas-edu.ru/izdaniya-ssh-karitas/628-lichnost-

cheloveka-s-narusheniyami-intellektualnogo-razvitiya 

10.  Мартинчук О.В.  Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного 

наукового знання про освіту / О.В. Мартинчук // Освітологія: українсько-польський 

щорічник (5). – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка. –  С. 147-151. – 

Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/16504/ 

11. Трикоз С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. 

О. Блеч. — Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. — 40  

12. Макарчук Н.О. Особистісна саморегуляція підлітків з порушенням розумового 

розвитку: монографія / Н.О. Макар-чук. – К. : Фенікс, 2014. – 448 с. 

13. Хэлловэлл Э., Дж. Рэйти. Почему я отвлекаюсь. Как распознать синдром дефицита 

внимания у взрослых и детей и что с ним делать/перевод В. Горохова, 2017. – 368с. 

14. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. Основы олигофренопедагогики/ 

Учебн. пособие для студ. сред. учеб. заведений. — М.: Академия, 2006. — 224 с. 

15. Марценківський І.А. Психоз у підлітка з розладом аутистичного спектра // І.А. 

Марценковський, К.В. Дубовик, І.І. Марценковська та ін. Режим доступу: 

http://health– ua.com/article/36201– psihoz– u– pdltka– z– rozladom– – autistichnogo–

 spektr 

16. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи./ Никольская О.С., Баенская 

Е.Р., Либлинг М.М. –  iVI.: Теревинф, 2000.–  336 с. 

17. Навчаємося з радістю: компенсаторне навчання дітей з порушеннями розумового 

розвитку: Навчально-методичний посібник / А. Василенко-ван де Рей, Н.І. Ліщук, 

Н.В. Морозова, О.В. Папета, П.М. Піддубна; За редакцією Ліщук Н.І. – Київ: 

Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 100 с. 

18. 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. – Режим доступу:  http://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf 

19.  Обучение детей с ТМНР: опыт использования АДК. — СПб. : Издательско-

Торговый Дом «Скифия», 2018. — 176 с. 

20.  Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів:навчально-методичний посібник/ За заг.ред.М.А. Порошенко та ін. – Київ. 

– 252 с. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-

navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf 

21. Психопатология детского возраста. Хрестоматия // Под ред. А.Ю.Егорова, Иванова, 

Исаева. – СПб.:Издательство  «Дидактика-Плюс» - 2002. – 368с 

22.  Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития // 

под ред. В.М. Астановой, Ю.В.Минадзе. – СПб.: Питер, -  2002. – 384с. ;  - 256с. 

23.  Сак Т. В. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному класі : навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т. В. 

24.  Скрипник Т.В. Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в 

процесі інклюзивного навчання / Спеціальна освіта: стан та перспективи: матеріали 

Всеукр.  (заочної) наук.-практ. конф. Присвяч.. 5-річчю кафедри корект. освіти та 

спец. психол. (Харків, 17-18 травня 2017 року) / ред. кол. О.І.Проскурняк, В.Є. 

Коваленко, А.В. Явтушенко; Департамент науки і освіти, Харків. обл. держ. 

Адмін.., Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради – Харків, 2017. – 406 с. 

25. Римашевская Н.В. Дизонтогенез. В кн.: Справочник по психологии и психиатрии 
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10  Додаткові електронні ресурси: 

1. Е-біліотека – сайт Всеукрїнського фонду «Крок за кроком»: www.ussf.kiev.ua 

2. Онлайн-курс для вчителів початкової школи [Електронний ресурс]. –Режим доступу 

до ресурсу : https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:mon-edera-

osvitoria+st101+st101/about   

3. Освіта дітей з особливими потребами / Сайт МОН України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mon.gov.ua /activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-

osoblivimi-potrebami/ 

4. Електронний браузер та тренажер МКФ. – Режим доступу до ресурсу: 

https://stage.icfinedu.org/browser 

 

11 Рекомендовані книги та фільми. 

Книги: 

1. Деніел Кіз. Квіти для Елджернона /пер.з англійської В. Шовкун. – Харків: клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 304 с. 

2. Джон Грін. Черепахи аж до низу / переклад Марії Пухлій. – Київ: КМ-Букс, 2018. – 

296 с. 

Фільми: 

1. «Людина дощу», фільм режисера Баррі Левінсона (1988р.) 

2. «Колір раю», фільм режисера Маджида Маджиді (1999 р.). 

 

     12   Завдання для семінарської роботи. 

Семінар 1. Тема 2. Особливості поведінкових порушень у дітей. 

../../../../../../../../../Ð¢Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ð°/Downloads/Tehnologii%20Autizma.pdf
../../../../../../../../../Ð¢Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ð°/Downloads/Tehnologii%20Autizma.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9E$
http://www.ussf.kiev.ua/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:mon-edera-osvitoria+st101+st101/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:mon-edera-osvitoria+st101+st101/about
http://mon.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
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1. Дайте визначення понять «поведінка», «порушення поведінки». Створіть «хмару 

слів» до визначень. 

2. Поясніть сутність поведінкових розладів як проблеми у сфері психічного здоров'я 

дітей. Назвіть та розкрийте фактори, що зумовлюють порушення поведінки.  

3. Охарактеризуйте  види поведінкових розладів відповідно до останньої версії МКХ. 

4. Охарактеризуйте методи терапії розладів поведінки.  

5. Розкрийте важелі педагогічного впливу на поведінку дитини. 

Рекомендована основна література [3, 4] 

Рекомендована додаткова література [12, 19,21, 22]. 

Семінар 2. Тема 3. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги (ГРДУ) у дітей. 

1. Проаналізуйте праці різних авторів щодо ГРДУ. Охарактеризуйте основні 

прояви гіперактивного розладу з дефіцитом уваги спираючись на результати. 

2. Охарактеризуйте причини розладу дефіциту уваги та гіперактивності. 

3. Розкрийте особливості  дитини з ГРДУ.  

4. Поясніть особливості взаємодії з дитиною з ГРДУ. 

5.  Розкрийте особливості мікроклімату в родинах дітей з порушеннями поведінки. 

Рекомендована основна література [3, 4] 

Рекомендована додаткова література [4, 13,15,25]. 

Семінар 3. Тема 4. Ментальні порушення. 

1. Розкрийте поняття «ментальні порушення». 

2. Назвіть види ментальних порушень та поясніть на чому вони базуються. 

3. Розкрийте поняття «ментальне здоров’я».  

4. Охарактеризуйте розумову відсталість.  

5. Розкрийте основний діагностичний критерій та градація РВ. 

Рекомендована основна література [2, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 11, 14]. 

Семінар 4. Тема 7. Міжнародна класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності 

та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП). 

1. Розкрийте сутність та основні принципи міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. 

2. Визначте місце МКФ у «родині» існуючих міжнародних класифікацій. 

3. Охарактеризуйте ключовий контекст МКФ. 

4. Розкрийте особливості застосування МКФ у різних сферах. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [2,6, 27, 29]. 

Семінар 5. Тема 11. Організація навчання дітей  з ментальними та поведінковими 

порушеннями в інклюзивному освітньому середовищі.. 

1. Охарактеризуйте трактування та критерії навчальної доступності для дітей з 

ментальними та поведінковими порушеннями. 

2. Дайте визначення компенсаторним та допоміжним засобам.  

3. Наведіть приклади застосування  для дітей з ментальними та поведінковими 

порушеннями.  

4. Охарактеризуйте роль і місце корекційно-розвиткової роботи в організації 

навчання дітей  з ментальними та поведінковими порушеннями.  

5. Охарактеризуйте сутність навчання категорії дітей із Синдромом Дауна. 
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Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [8,17,18, 31]. 

Семінар 6. Тема 12. Компенсаторне навчання дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

1. Охарактеризуйте  сутність компенсаторного навчання для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

2. Охарактеризуйте роль і можливості застосування глобального читання.  

3. Розкрийте особливості застосування альтернативних і додаткових засобів 

комунікації для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.  

4. Охарактеризуйте принципи навчання, орієнтовані на діяльність учнів. 

5. Розкрийте  особливості застосування наочних, практичних та словесних методів у 

роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [17,18,21]. 

Семінар 7. Тема 13. Адаптації та модифікації змісту та результатів навчання учнів з 

ментальними та поведінковими порушеннями. . 

1. Дайте визначення поняттям «адаптації» та «модифікації».  

2. Розкрийте роль адаптацій та модифікацій для подолання обмеження участі у 

навчанні учнів з ментальними та поведінковими порушеннями.  

3. Охарактеризуйте види адаптацій та модифікацій.  

4. Розкрийте вплив адаптацій та модифікацій на рівень самостійності учня. 

5. Розкрийте сутність спеціальної підтримки учнів з ментальними та поведінковими 

порушеннями фахівцями  під час навчання.  

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [3,7, 27,29]. 

13 Завдання для практичної роботи. 

 

Практична 1. Тема 6. Особливості емоційно-вольової сфери дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку та їх врахування в освітньому процесі. 

1. Розробіть опис дій та поведінки дитини з  порушенням інтелектуального 

розвитку, що відображатиме:  

а) особливості її емоційно-вольової сфери 

б) пізнавальної сфери. 

2. Визначте  критерії соціальної активності дитини відповідно до наданого відео 

сюжету. 

3. Розробіть рекомендації з формування правильної поведінки та вкажіть окремо 

методи впливу. 

Рекомендована основна література [2, 5] 

Рекомендована додаткова література [ 9, 14, 17, 30]. 

Практична 2. Тема 7. Міжнародна класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП). 

1. Охарактеризуйте МКФ на основі електронного браузера. 

2. Знайдіть в інструменті і охарактеризуйте наступний контент: дитина у сім’ї, 

затримка розвитку, діяльність, участь, обмеження діяльності й участі, фактори 

навколишнього середовища, особистісні фактори. 

3. Охарактеризуйте структуру МКФ з позиції застосування педагога та 

спеціального фахівця. Наведіть практичні приклади, використовуючи домени і 

коди. 
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Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [2, 6, 27, 29]. 

Практична 3. Тема 8. «Порушення» і «обмеження життєдіяльності» дітей  з ментальними 

та поведінковими порушеннями з позицій МКФ. 

1. Вкажіть основні складові опису функціонування дитини з інтелектуальними 

порушеннями розвитку. Складіть схему (алгоритм тощо) та зробіть короткий 

опис. 

2. Відповідно до опису визначте та проаналізуйте можливі обмеження 

життєдіяльності.  

3. Опишіть залучення дитини в життєву ситуацію та проаналізуйте вплив факторів 

навколишнього середовища.  

4. Визначте роль особистісних факторів для дитини з порушеннями інтелекту. 

Рекомендована основна література [ 5] 

Рекомендована додаткова література [2, 27, 29]. 

Практична 4. Тема 9. Технологія використання міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) як сучасний підхід до 

визначення особливих освітніх потреб. 

1. Розробіть опис функціонування дитини з порушеннями інтелекту та поведінки й 

лише з порушеннями поведінки на основі МКФ. 

2. Визначте особливі освітні потреби. 

3. Охарактеризуйте бар’єри та полегшуючі фактори для кожного випадку на 

основі МКФ. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [ 2, 22, 27]. 

Практична 5. Тема 12. Компенсаторне навчання дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

1. На основі описів (практична 4) розробіть ІПР.  

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [17,18,21, 32, 33]. 

Практична 6. Тема 13. Адаптації та модифікації змісту та результатів навчання учнів з 

ментальними та поведінковими порушеннями. . 

1. Розробіть урок на основі опису (практична 4). Покажіть особливості навчання 

та адаптації чи модифікації відповідно до ІПР (практична 5).  

2. Розробіть індивідуальне заняття відповідно до опису (практична 4).  

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [3,7, 27,29, 32]. 

Практична 7. Тема 14. Оцінювання учнів з ментальними та поведінковими порушеннями. 

1. Проаналізуйте надані приклади реалізації формувального оцінювання. Розробіть 

рекомендації для формувального оцінювання учнів з ментальними та 

поведінковими порушеннями. 

2. Проаналізуйте надані портфоліо учнів з ментальними та поведінковими 

порушеннями. Розробіть рекомендації до створення портфоліо.  

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [23, 24, 28, 32]. 

 


