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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

Оцінювання особливих освітніх потреб розвитку у дітей та консультативний супровід 

родин та фахівців 

Вид дисципліни  Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 16 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 80 104 

Форма семестрового контролю Залік Залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сприяти набуттю здобувачами здатності здійснювати послідовну діяльність 

щодо розбудови якісної спеціальної та інклюзивної освіти, що охоплює: оцінювання стану 

розвитку дітей з функціональними обмеженнями та освітнього середовища, визначення 

сильних сторін дітей та їхніх особливих освітніх потреб, формулювання актуальних й 

вимірюваних цілей їхнього розвитку, розроблення висновків та рекомендацій для 

педагогічних колективів закладів освіти й батьків, координування діяльності команд 

супроводу та здійснення моніторингу.  

Завдання:  

 формувати загальні компетентності:  

ЗК-1 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК-2 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-3 Здатність працювати в команді. 

ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК-6 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК-9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

 формувати фахові компетентності:  

СК-3 Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, 

консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. 

СК-4 Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у 

процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами на засадах партнерства. 

СК-5 Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

СК-6 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення 

та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до 

наявних потреб і запитів.  
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СК-8 Здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

СК-9 Здатність до організації безпечного і здоров’язбережувального освітнього 

середовища, у тому числі інклюзивного освітнього середовища. 

СКУ-11. (для ОП «Логопедія») Здатність до міждисциплінарного комплексного 

аналізу мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у 

дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою 

створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних 

нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень 

СКУ-11. (для ОП «Втручання при аутизмі») Здатність до планування та надання 

системної допомоги особам з аутизмом та їхнім родинам.  

3. Результати навчання за дисципліною: 

РН-1 Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з особливими 

освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів розв’язання наявних 

проблем. 

РН-3 Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і стратегії втручання для 

осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з розладами аутистичного спектра, 

генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації 

цих осіб.  

РН-4 Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання 

розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних 

результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби 

дітей та рівень освітньої підтримки. 

РН-5  Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження 

життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

РН-6 Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними 

соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної 

освіти на засадах партнерства. 

РН-7 Робити фаховий внесок до професійних знань і практики та оцінювання 

результатів діяльності команди у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, мотивувати 

учасників команди супроводу до досягнення спільних цілей.  

РН-8 Приймати ефективні рішення з питань спеціальної та інклюзивної освіти, у тому 

числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати їх розвиток; визначати 

фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей, зокрема, вимоги 

споживачів; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні 

наслідки рішень. 

РН-9 Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

РН-10 Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 

джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

РНУ-15 (для ОП «Логопедія») Розробляти нейрологопедичні програми компенсації 

та відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними 

труднощами функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього 

виникнення та реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з 

нейротехнологіями у процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та дорослих з 

порушеннями розвитку. 

РН-15  (для ОП «Втручання при аутизмі») Планувати і надавати системну допомогу 

особам з аутизмом та їхнім родинам. 
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РНД. Володіти технологіями проведення діагностичних процедур для визначення 

особливих освітніх потреб осіб з обмеженнями функціонування. 

РНД. Уміти розробляти актуальні, вимірювані, визначені у часі цілі розвитку дитини 

з особливими освітніми потребами, визначати алгоритм діяльності команди 

супроводу щодо їх досягнення, а також здійснення моніторингу позитивної динаміки 

розвитку дитини. 

 

4. Структура навчальної дисципліни.   
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 1. Методичні аспекти визначення 

оцінки особливих освітніх потреб та 

здійснення консультування фахівців та 

батьків 

24 2  2 4 - 16 

Модульний контроль 2  

Разом 26 2  2 4 - 16 

 Змістовий модуль 2.  

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ 

ОСВІТНІХ ПОТРЕБ.  

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ  

Тема 2. Ресурси діагностичних методик для 

особливих освітніх потреб дітей з 

психофізичними порушеннями. Методики 

(Leiter-3, Wisc-4, Conners-3,  РЕР-3 та ін.).  

24 2  2 4 – 16 

Тема 3. Зміст та алгоритм формулювання 

SMART-цілей для осіб з ООП 

22 2  2 2 – 16 

Модульний контроль 2       

Разом 48 4  4 6  32 

Змістовий модуль 3.  

РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ООП З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ 

 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ 
 

Тема 4. Особливості оформлення 

комплексного висновку ІРЦ: 

удосконалення наявного формату та нові 

орієнтири 

22 2 –   – 4  16 

Модульний контроль 2       

Разом 24 2   4  16 

Змістовий модуль 4.  

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ПОТРЕБ ОСІБ З ООП ТА 

СФОРМУЛЬОВАНИХ ДЛЯ НИХ ЦІЛЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС   
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Тема 5. Консультування та супровід родин 

та фахівців у контексті послідовного 

розвитку вихованців / учнів закладу освіти 

20 2  2   16 

Модульний контроль 2  

Разом 22 2 – 2 – – 16 

Усього за дисципліну 120 10 – 8 14 – 80 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 1. Методичні аспекти визначення 

оцінки особливих освітніх потреб та 

здійснення консультування фахівців та 

батьків 

24 2 – – 2 – 20 

Разом 26 2 – – 2 – 20 

 Змістовий модуль 2.  

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ 

ОСВІТНІХ ПОТРЕБ.  

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ  

Тема 2. Ресурси діагностичних методик для 

особливих освітніх потреб дітей з 

психофізичними порушеннями. Методики 

(Leiter-3, Wisc-4, Conners-3,  РЕР-3 та ін.).  

24 2 – – 2 – 21 

Тема 3. Зміст та алгоритм формулювання 

SMART-цілей для осіб з ООП 

22 – – 2 – – 21 

Разом 48 2 – 2 2 – 42 

Змістовий модуль 3.  

РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ООП З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ 

 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ 
 

Тема 4. Особливості оформлення 

комплексного висновку ІРЦ: 

удосконалення наявного формату та нові 

орієнтири 

22 2 –   – 2 – 21 

Разом 24 2 – – 2 – 21 

Змістовий модуль 4.  

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ПОТРЕБ ОСІБ З ООП ТА 

СФОРМУЛЬОВАНИХ ДЛЯ НИХ ЦІЛЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС   

Тема 5. Консультування та супровід родин 

та фахівців у контексті послідовного 

розвитку вихованців / учнів закладу освіти 

20 – – 2 – – 21 
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Разом 22 – – 2 – – 21 

Усього за дисципліну 120 6 – 4 6 – 104 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль. 1. 

 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 1. Методичні аспекти визначення оцінки особливих освітніх потреб та 

здійснення консультування фахівців та батьків 

Потреба осіб з ООП у додатковій підтримці для участі в освітньому процесі. 

Методичний аспект визначення особливих освітніх потреб: аналіз вітчизняної та 

міжнародної практики. Значущість розуміння сутності особливих освітніх потреб 

дитини/учня. Позитивні приклад формулювання особливих освітніх потреб. Групи 

особливих освітніх потреб та конкретизація їх змісту. 

Ключові слова: особливі освітні потреби, методичні аспекти, консультування, . 

Рекомендована основна література [1; 4] 

Додаткова література [6; 10; 11] 

 

Змістовий модуль 2.  

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ 

ОСВІТНІХ ПОТРЕБ.  ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ 
Тема 2.  Ресурси діагностичних методик для особливих освітніх потреб дітей з 

психофізичними порушеннями. Методики (Leiter-3, Wisc-4, Conners-3,  РЕР-3 та ін.).  

Особливості діагностичного інструментарію для дослідження дітей з ООП. Три 

групи діагностичних процедур: скринінг, диференційна та поглиблена діагностика. 

Зміст методик Leiter-3, Wisc-4, Conners-3,  РЕР-3 та ін. для визначення у дітей особливих 

освітніх потреб. Роль моніторингу та оцінювання у контексті інклюзивного навчання. 
Умови проведення діагностики з дітьми з ООП. Вимоги до фахівця, який здійснює 

оцінювання. 

Ключові слова: діагностичний інструментарій, особливі освітні потреби, скринінг, 

диференційна діагностик, поглиблена діагностика. 

Рекомендована основна література [4] 

Додаткова література [2; 3; 8; 9] 

 

Тема 3. Зміст та алгоритм формулювання SMART-цілей для осіб з ООП 
Особливості формулювання актуальних для дитини цілей за принципами цілепокладання 

SMART. Урахування схеми бар’єрів (перешкод) навчання і розвитку осіб з ООП (за методикою 

VB-MAPP). Постановка соціальних та комунікативних цілей. Визначення узгодженого 

алгоритму дій учасників команди супроводу у плані досягнення SMART-цілей. Урахування 

шляхів генералізації набутих умінь та навичок дитини. 

Ключові слова: діагностичний інструментарій, особливі освітні потреби, SMART-цілі, 

алгоритм досягнення цілей, бар’єри навчання. 

Рекомендована основна література [2; 3] 

Додаткова література [3; 10; 11] 

 

Змістовий модуль 3. 

 РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ООП З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ 

 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ 

Тема 4. Особливості оформлення комплексного висновку ІРЦ: удосконалення 

наявного формату та нові орієнтири  
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Особливості співпраці спеціалістів ІРЦ з командою супроводу дитини з ООП щодо 

визначення її потреб і розбудови відповідного освітнього середовища у закладі освіти. 
Розроблення висновків ІРЦ як робота міждисциплінарної команди Закладання ідей 

подальшого моніторингу динаміки розвитку дитини з ООП. Урахування різних рівнів ООП 

дітей з особливостями психофізичного розвитку.  

Ключові слова: структура висновку ІРЦ, співпраця фахівців, динаміка розвитку 

дитини, міждисциплінарна команда. 

Рекомендована основна література [1; 4] 

Рекомендована додаткова література [3; 4; 5] 

 

Змістовий модуль 4.  

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ПОТРЕБ ОСІБ З ООП ТА 

СФОРМУЛЬОВАНИХ ДЛЯ НИХ ЦІЛЕЙ 

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС   

Тема 5. Консультування та супровід родин та фахівців у контексті послідовного 

розвитку вихованців / учнів закладу освіти 

Участь батьків у висновку ІРЦ  та розробленні ІПР. Реалізація стратегій підтримки та 

допомоги дітей з ООП. Роль портфоліо у процесі задоволення особливих освітніх потреб дітей 

у закладах освіти. Перегляд особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями 

за результатами оцінювання та моніторингу динаміки їхнього розвитку. Постановка нових 

цілей та визначення нових потреб як показник позитивних зрушень у стані розвитку та 

навчальних досягнень дитини з ООП. 

Ключові слова: портфоліо, партнерство з батьками, моніторинг, перегляд цілей. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [1; 3; 7; 9; 10] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Оцінювання 

особливих освітніх потреб розвитку у дітей та консультативний супровід родин та 

фахівців» 

6.1.1. Для денної форми навчання 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Присутність на лекціях 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Присутність на практичних заняттях 1 1 1 2 2 - - 1 1 

Робота на практичному занятті 10 1 10 2 20 - - 1 10 

Присутність на лабораторному 

занятті 

1 2 2 3 3 2 2 - - 

Робота на лабораторному занятті 10 2 20 3 30 2 20 - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 2 10 1 5 1 5 

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

Разом - - 64 - 92 - 53 - 42 



9 
 

Максимальна кількість балів: 251 

Розрахунок коефіцієнта: k=251/100=2,51 

 

6.1.2. Для заочної форми навчання 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Присутність на лекціях 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Присутність на практичних заняттях 1 - - 1 1 - - 1 1 

Робота на практичному занятті 10 - - 1 10 - - 1 10 

Присутність на лабораторному 

занятті 

1 1 1 1 1 1 1 - - 

Робота на лабораторному занятті 10 1 10 1 10 1 10 - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 2 10 1 5 1 5 

Разом - - 17 - 33 - 17 - 16 

Максимальна кількість балів: 83 

Розрахунок коефіцієнта: k=83/100=0,83 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ 

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 1. Методичні аспекти визначення оцінки особливих освітніх потреб та 

здійснення консультування фахівців та батьків  

(16 год. для денної форми/20 год. для заоч. форми). 

Визначити 5 правових аспектів, які забезпечують грамотність у підходах до розуміння 

особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями. Визначити 5 методичних 

порад у контексті з’ясування особливих освітніх потреб. Роботу оформити у таблицю. 

Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, широко охоплює необхідну 

інформацію, демонструє упорядкованість матеріалу 
2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує 

матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи (5 правових аспектів та 5 

методичних порад) чітко описані з усіма відповідними 

деталями 

2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідними деталями 

1 
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Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 
0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність 

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 
0 

  

Змістовий модуль 2. ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ ДЛЯ ОСІБ З РАС 
Тема 2. Ресурси діагностичних методик для особливих освітніх потреб  

дітей з психофізичними порушеннями. Методики  

(Leiter-3, Wisc-4, Conners-3,РЕР-3 та ін.)  

(16 год. для денної форми/21 год. для заоч. форми). 

Завдання: Проаналізувати та сформулювати 4-5 можливостей та 2-3 обмеження 

наявного діагностичного інструментарію щодо визначення ООП у дітей. Роботу оформити 

у таблицю. 

 Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, достаньмо охоплює необхідну 

інформацію, демонструє упорядкованість матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає 

завданню,  неповним чином розкриває зміст завдання 

та упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи (можливості та обмеження) 

чітко описані з усіма відповідними деталями 
2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідними деталями 
1 

Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність 

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 
0 

  

Тема 3. Зміст та алгоритм формулювання SMART-цілей для осіб з ООП  

(16 год. для денної форми/21 год. для заоч. форми). 

Завдання: розробити план розроблення актуальних, вимірюваних, визначених у часі 

цілей. Зазначити 4-5 етапів розроблення цілей та роль учасників команди супроводу у 

цьому процесі.  Роботу оформити як презентацію. 

Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, достатньо охоплює необхідну 

інформацію, демонструє упорядкованість матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує 

матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 
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2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи (етапи розроблення цілей) 

чітко описано з відповідною деталізацією (із 

зазначенням ролі учасників супроводу)  

2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідною деталізацією 
1 

Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 
0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність 

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 
1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 
0 

  

Змістовий модуль 3. . РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИСНОВКУ 

ПРО СТАН РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ООП З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ 

 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ 

Тема 4. Особливості оформлення комплексного висновку ІРЦ: удосконалення 

наявного формату та нові орієнтири  
(16 год. для денної форми/21 год. для заоч. форми). 

Завдання: проаналізувати міжнародний та український досвід формулювання 

висновків за результатами методик та оформлення рекомендацій для педагогічного 

колективу закладів освіти. Результат співставного аналізу представити у таблиці, яку 

структурувати за 5 пунктами. 

Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, охоплює необхідну інформацію, 

демонструє упорядкованість матеріалу 
2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує 

матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи (5 пунктів таблиці) чітко 

описані з усіма відповідними деталями 
2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідними деталями 
1 

Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність 

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 
1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

   0 

  

Змістовий модуль 4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ПОТРЕБ 

ОСІБ З ООП ТА СФОРМУЛЬОВАНИХ ДЛЯ НИХ ЦІЛЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
Тема 5. Консультування та супровід родин та фахівців у контексті 

послідовного розвитку вихованців / учнів закладу освіти  
(16 год. для денної форми/21 год. для заоч. форми). 

Проаналізувати типовий формат співпраці між фахівцями і батьками, якій наразі 

здійснюється в Україні. З опорою на міжнародні розробки (бланки з визначення пріоритетів 

у цілях, угоди про співпрацю, аркуші з очікуваннями тощо) розробити свій варіант 
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удосконаленого алгоритму співпраці та запропонувати рекомендації педагогам, що містять 

7-8 ідей, як налагоджувати продуктивну співпрацю з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами.  

Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, охоплює необхідну інформацію, 

демонструє упорядкованість матеріалу 
2 

У недостатньому обсязі відповідає авданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує 

матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Структурні елементи (алгоритм співпраці, ідеї з 

налагодження співпраці) чітко описано та деталізовано 
2 

Структурні елементи наявні, але недостатньо 

деталізовані 
1 

Структурні елементи представлено недостатньо  0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність 

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 
1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Тестування «Особливості 

визначення особливих 

освітніх потреб дітей з 

порушеннями 

психофізичного розвитку» 

(25 тестових завдань)  

Правильні відповіді на 

тестові завдання, 1 бал за 

кожну правильну відповідь  

25  

МКР 2 
Тестування «Діагностичний 

інструментарій для 

визначення особливих 

освітніх потреб осіб з ООП. 

Особливості постановки 

цілей»  (25 тестових 

завдань) 

 

Правильні відповіді на 

тестові завдання, 1 бал за 

кожну правильну відповідь 

 

 

25 

МКР 3 
Тестування «Розроблення 

дієвого комплексного 

висновку про стан розвитку 

дітей з ООП з метою 
збільшення їхньої участі 

 в освітньому процесі та 

соціальному житті» (25 

тестових завдань) 

Правильні відповіді на тестові 

завдання, 1 бал за кожну 

правильну відповідь 

25  

МКР 4 
Тестування «Послідовність 

забезпечення визначених 

потреб осіб з ООП та 

сформульованих для них 

Правильні відповіді на 

тестові завдання, 1 бал за 

кожну правильну відповідь 

25  
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цілей в освітній процес»  

(25 тестових завдань) 

 

6.4. Форма 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 рівень знань (умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у 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) зі 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 дисципліни 

7.1. Навчально-методична картка з дисципліни «Оцінювання ООП у дітей та консультативний супровід батьків та фахівців (денна форма) 

Разом: 120 год., лекції – 10 год., практичні – 8 год., лабораторні – 14 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 80 год. 
Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Назва 

модуля 

Особливості визначення 

особливих освітніх потреб 

дітей  

Діагностичний інструментарій для визначення 

особливих освітніх потреб. Особливості постановки 

цілей 

Розроблення дієвого 

комплексного висновку про стан 

розвитку дітей з ООП 

Послідовність 

забезпечення потреб осіб 

з ООП  

Кіл. балів  

за модуль 

64 Бали  92 Бали 53 Бали 42 Бали 

Теми 1 2 3 4 5 

 

Теми 

Лекцій 

Методичні аспекти 

визначення оцінки ООП 

та здійснення 

консультування фахівців 

та батьків (1 б.) 

Ресурси діагностичних 

методик для особливих 

освітніх потреб дітей з 

психофізичними 

порушеннями  (1 б.) 

Зміст та алгоритм 

формулювання 

SMART-цілей для осіб 

з ООП   

(1 б.) 

Особливості оформлення 

комплексного висновку ІРЦ: 

удосконалення наявного формату 

та нові орієнтири  

(1 б.) 

Консультування та 

супровід родин та 

фахівців 

 (1 б.) 

Теми пр. 

занять  

Методичні аспекти 

визначення оцінки ООП 

та здійснення 

консультування (1 б.)  

Перші ознаки аутизму у 

дітей раннього віку. 

Діагностичні критерії 

аутизму (1 б.) 

Зміст та алгоритм 

формулювання 

SMART-цілей для осіб 

з ООП (1 б.) 

– Консультування та 

супровід родин та 

фахівців  

(1 б.) 

Робота на 

пр. зан 

10 балів 10 балів 10 балів – 10 балів 

Теми лаб. 

зан. 

Методичні аспекти 

визначення оцінки ООП 

та здійснення 

консультування (2 б.) 

Перші ознаки аутизму у 

дітей раннього віку. 

Діагностичні критерії 

аутизму (2 б.) 

Зміст та алгоритм 

формулювання 

SMART-цілей для осіб 

з ООП (1 б.) 

Особливості оформлення 

комплексного висновку ІРЦ: 

удосконалення наявного формату 

та нові орієнтири  (2 б.) 

–  

Робота на 

лаб.. зн. 

20 балів 20 балів 10 балів 20 балів – 

Самост. 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

пот.конт. 

Модульна контрольна 

робота 1 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Модульна контр. робота 4 

(25 балів) 

Всього: 251 бал. K= 251/100= 2,51 
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7.2. Навчально-методична картка з дисципліни «Оцінювання ООП у дітей та консультативний супровід батьків та фахівців (заочна форма) 

Разом: 120 год., лекції – 8 год., практичні – 4 год., лабораторні – 6 год., самостійна робота – 104 год. 
Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Назва 

модуля 

Особливості визначення 

особливих освітніх потреб 

дітей  

Діагностичний інструментарій для визначення 

особливих освітніх потреб. Особливості постановки 

цілей 

Розроблення дієвого 

комплексного висновку про стан 

розвитку дітей з ООП 

Послідовність 

забезпечення потреб осіб 

з ООП  

Кіл. балів  

за модуль 

17 Балів  33 Бали 17 Балів 16 Балів 

Теми 1 2 3 4 5 

 

Теми 

Лекцій 

Методичні аспекти 

визначення оцінки ООП 

та здійснення 

консультування фахівців 

та батьків (1 б.) 

Ресурси діагностичних 

методик для особливих 

освітніх потреб дітей з 

психофізичними 

порушеннями  (1 б.) 

– Особливості оформлення 

комплексного висновку ІРЦ: 

удосконалення наявного формату 

та нові орієнтири  

(1 б.) 

– 

Теми пр. 

занять  

– Перші ознаки аутизму у 

дітей раннього віку. 

Діагностичні критерії 

аутизму (1 б.) 

– – Консультування та 

супровід родин та 

фахівців  

(1 б.) 

Робота на 

пр. зан 

– 10 балів – – 10 балів 

Теми лаб. 

зан. 

Методичні аспекти 

визначення оцінки ООП 

та здійснення 

консультування (1 б.) 

– Зміст та алгоритм 

формулювання 

SMART-цілей для осіб 

з ООП (1 б.) 

Особливості оформлення 

комплексного висновку ІРЦ: 

удосконалення наявного формату 

та нові орієнтири  (1 б.) 

–  

Робота на 

лаб.. зн. 

10 балів – 10 балів 10 балів – 

Самост. 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Всього: 83 бал. K= 83/100= 0,83 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з ООП Наказ МОН № 977 від 

6.09.2018 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-

ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami 

2. Заєркова Н.В. Індивідуальне оцінювання дітей з ООП. Технологія портфоліо 

https://www.slideshare.net/lanalana63/ss-16336035 

3. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами (Лист МОН від 30 серпня 2021 р.) https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-

rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-list-mon 

4. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-

методичний посібник / За заг. ред. М.А. Порошенко та ін. Київ, 2018. 252 с. 

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

navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf 

5. Постанова КМУ від 15.09.2021 №957 "Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти" 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organi-a957 

Додаткова: 

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

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. 

https://drive.google.com/file/d/0B6V9fsb-2fvvZVY4dXdjU0I2c1E/view 

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

Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. К., 2016. 68 с. http://monachinivka-

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

3. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному классі : навч. курс / Т. В. Сак. К.: ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2011. 168 с. // https://drive.google.com/file/d/0B6V9fsb-

2fvvbEd2ZjlSRFpkMjg/view 

4. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти. Керівництво для 

тренерів. К., 2018. 174 с. http://posibnyk.nus.org.ua/wp-content/uploads/HANDOUT-

for-trainers_TOT-Sept-2018_corrected-final1-new.pdf 

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями 

інтелектуального розвитку: навчально-методичний посібник /авт.: 

О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко, С. В. Трикоз, І. В. Бобренко та ін.: За 

ред.: О. В. Чеботарьової, І. В. Гладченко. К., ІСП НАПН України, 2016. 87 с. // 

http://pochatkova8.at.ua/inklusia/kriteriji_ocinjuvannja.pdf 

6. Мартинчук О. В., Скрипник Т. В. Потреба у концептуалізації понять інклюзивної 

освіти в Україні як виклик сьогодення. Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки): збірник наукових праць, 2020. 16 (Том 1). С. 186-197.  

7. На допомогу педагогу загальноосвітнього навчального закладу / Укл.:  

Л. О. Прядко, О. О. Фурман: методичний посібник. Суми: РВВ СОІППО. 2015. 52 с. 

https://drive.google.com/file/d/1U2RD0Q28hMli1ixbzqahl70CnmojYSiW/view 

8. Островська К. О. Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом. 

Актуальні питання корекційної освіти. 2017. № 9. https://aqce.com.ua/vipusk-n9-

2017/ostrovska-ko-metodi-diagnostichno-korekcijnoi-roboti-z-ditmi-z-autizmom.html 

9. Портфоліо учнів як засіб оцінювання індивідуальних досягнень. 

https://pidruchniki.com/90070/pedagogika/portfolio_uchniv_zasib_otsinyuvannya_indivi

dualnih_dosyagnen 

10. Скрипник Т. В., Бірюкова К. Д. Неперервний експертний коучинг для підвищення 

компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти. Неперервна 

професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) 2018. 62 (1). С. 23-

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://www.slideshare.net/lanalana63/ss-16336035
https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-list-mon
https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-list-mon
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organi-a957
https://drive.google.com/file/d/0B6V9fsb-2fvvZVY4dXdjU0I2c1E/view
http://monachinivka-nvk.kupyansk.info/files/docs/2017/9894_Inklyuzivna_osvita_vid_A_do_Ya_1.pdf
http://monachinivka-nvk.kupyansk.info/files/docs/2017/9894_Inklyuzivna_osvita_vid_A_do_Ya_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6V9fsb-2fvvbEd2ZjlSRFpkMjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6V9fsb-2fvvbEd2ZjlSRFpkMjg/view
http://posibnyk.nus.org.ua/wp-content/uploads/HANDOUT-for-trainers_TOT-Sept-2018_corrected-final1-new.pdf
http://posibnyk.nus.org.ua/wp-content/uploads/HANDOUT-for-trainers_TOT-Sept-2018_corrected-final1-new.pdf
http://pochatkova8.at.ua/inklusia/kriteriji_ocinjuvannja.pdf
https://drive.google.com/file/d/1U2RD0Q28hMli1ixbzqahl70CnmojYSiW/view
https://aqce.com.ua/vipusk-n9-2017/ostrovska-ko-metodi-diagnostichno-korekcijnoi-roboti-z-ditmi-z-autizmom.html
https://aqce.com.ua/vipusk-n9-2017/ostrovska-ko-metodi-diagnostichno-korekcijnoi-roboti-z-ditmi-z-autizmom.html
https://pidruchniki.com/90070/pedagogika/portfolio_uchniv_zasib_otsinyuvannya_individualnih_dosyagnen
https://pidruchniki.com/90070/pedagogika/portfolio_uchniv_zasib_otsinyuvannya_individualnih_dosyagnen
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29. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33440/1/T_Skrypnyk_K_Biriukova_NECPKYIPZO

_2_KSIO.pdf 

11. Теорія і практика інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник / Упорядник 

Бондар К. М. Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. 170 с. 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3544 

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

просторі навчально-наочний посіб. / Укладач: Т. Скрипник. К.: ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2015. 56 с. http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=1527 

 

Художні фільми:  

«Людина дощу», «Форрест Гамп», «Темпл Грендін», «Гарний доктор». 

Художні книги:  

Джон Элдер Робисон "Смотри мне в глаза. Жизнь с синдромом Аспергера" 

https://www.aspergers.ru/node/300;  

Лиан Холлидей Уилли "Притворяясь нормальной" https://www.aspergers.ru/node/406. 

Донна Уильямс "Никто. Нигде" https://iknigi.net/avtor-donna-uilyams/127198-nikto-nigde-

udivitelnaya-avtobiografiya-autichnoy-devochki-donna-uilyams/read/page-1.html,  

Ирис Юханссон "Особое детство" https://predanie.ru/book/217216-osoboe-detstvo/. 

 

  

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33440/1/T_Skrypnyk_K_Biriukova_NECPKYIPZO_2_KSIO.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33440/1/T_Skrypnyk_K_Biriukova_NECPKYIPZO_2_KSIO.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3544
http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=1527
https://www.aspergers.ru/node/300
https://www.aspergers.ru/node/406
https://iknigi.net/avtor-donna-uilyams/127198-nikto-nigde-udivitelnaya-avtobiografiya-autichnoy-devochki-donna-uilyams/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-donna-uilyams/127198-nikto-nigde-udivitelnaya-avtobiografiya-autichnoy-devochki-donna-uilyams/read/page-1.html
https://predanie.ru/book/217216-osoboe-detstvo/
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ 

Тема 1. Методичні підходи до визначення особливих освітніх потреб: вікова 

відповідність, урахування наявних бар’єрів навчання і розвитку; визначення 

пріоритетів; продумування кроків для здійснення переходу на новий етап освітнього 

маршруту 

Семінарське заняття (2 год.) 
Завдання: Проаналізувати дві методичні розробки: діаграму «Базові складники 

процесу навчання» та таблицю «Бар'єри навчання і розвитку» (за методикою VB-MAPP). 

Підібрати до кожного із складників, представлених у діаграмі ті бар'єри (складнощі, 

перешкоди) з таблиці, які можуть виникати у дітей з ООП. Роботу оформити як таблицю за 

зразком: 

Можливі бар’єри навчання і розвитку у дітей з ООП 
 

№ Базовий складник процесу навчання Бар'єри навчання і розвитку 

1   

…   

 

Критерії оцінювання  

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1. Виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 
2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 
0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 
Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 

4 
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Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 
2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 
1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 
0 

  

Лабораторне заняття (4 год.) 

Дослідницьке завдання: з урахуванням сильних сторін 3-х дітей з ООП та їхніх 

функціональних обмежень розробити алгоритми здійснення освітнього маршруту. Роботу 

представити як схему (або ментальну карту).    

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 
2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 
2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 

1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 

0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на лабораторному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 
Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 
4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 
2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 
1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 
0 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
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ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ 

ПОТРЕБ. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ 

Тема 2. Ресурси діагностичних методик для особливих освітніх потреб дітей з 

психофізичними порушеннями.  

Семінарське заняття (2 год.) 

Використовуючи один зі сценаріїв, написати 5 цілей* для дитини / дорослого 

(*Примітка: цілі складаються з принципами цілепокладання  SMART). 

Роботу оформіть як таблицю: 

Ім'я дитини / дорослого (за  сценарієм) 

Ціль 1  

Ціль 2  

Ціль 3  

Ціль 4  

Ціль 5  

 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 
2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 
Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 
4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 
0 
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Лабораторне заняття (4 год.) 

Методичне завдання: за наданим планом розробити «паспорт» на методики Leiter-

3, Wisc-4 та  РЕР-3, де коротко описати її сутність та унікальність, а також – її можливості 

і обмеження, що власне й зумовлює доречність користування нею задля визначення 

особливих освітніх потреб.  

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи «паспортів» трьох методик 

чітко описано з усіма відповідними деталями 

2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 
0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на лабораторному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 
2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 
1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 
0 

  

 

Тема 3. Зміст та алгоритм формулювання SMART-цілей для осіб з ООП 

Семінарське заняття (2 год.) 

Підібрати інформацію, необхідну для узагальнення: 1) різноманітних умов; 2) 

учасників команди супроводу; 3) засобів. Скласти перелік інформації, яку Ви вважаєте 

важливою для долучення у таблицю для системного представлення цілі. Для пошуку ідей 

можна користуватися посиланнями. 

https://handypdf.com/cat/individual-education-plan 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

https://handypdf.com/cat/individual-education-plan
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1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 
2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 
2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 
0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 
Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 
4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 
2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 

0 

  

Лабораторні заняття (2 год.) 

Дослідницьке завдання: обрати будь-які два діагностичні інструменти і представити, 

як за допомогою їх можна визначити пріоритетність обирання цілей розвитку дитини з 

ООП. Робота подається у вигляді презентації, структура якої:  

1) діагностичний інструментарій для визначення SMART-цілей (подати обґрунтування, 

чому обрано саме ці методики або підходи);  

2) формулювання однієї SMART-цілей (з урахуванням принципу цілепокладання);  

3) розписування цієї цілі за структурними компонентами діяльності команди супроводу, 

що враховують: а) особливості розвитку дитини; б) особливості освітнього середовища й 

обставини її життєдіяльності.   

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 
2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

1 
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Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи (сама ціль та визначені 

відповідні дії команди супроводу) чітко описані з усіма 

відповідними деталями 

2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 
0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на лабораторному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 
Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 
4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 
0 

  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ООП З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ 

Лабораторне заняття (4 год.) 
Тема 4. Особливості оформлення комплексного висновку ІРЦ: удосконалення 

наявного формату та нові орієнтири 
Методичне завдання: розробити сценарій співпраці фахівців та батьків у процесі 

формулювання комплексного висновку таким чином, щоб зміст усіх структурних його компонентів 

був зрозумілим і корисним для педагогів закладу освіти щодо дієвої підтримки дитини з особливими 

освітніми потребами. Розробити рекомендації для педагогів, у яких зазначити, яким чином вони 

можуть використовувати у своїй практиці роботи подану у комплексному висновку інформацію. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

розуміння предмету опрацювання, обґрунтованість 

викладення думок 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання 
1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 
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2 Структурні 

елементи 
Усі структурні елементи (план сценарію співпраці, 

структурні компоненти комплексного висновку, 

рекомендації) чітко описано та деталізовано 

2 

Не усі структурні елементи чітко описано та 

деталізовано 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 
0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на лабораторному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 
Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 

0 

 

Змістовий модуль 4.  

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ПОТРЕБ ОСІБ З ООП ТА 

СФОРМУЛЬОВАНИХ ДЛЯ НИХ ЦІЛЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Семінарське заняття 

Тема 5. Консультування та супровід родин та фахівців у контексті послідовного 

розвитку вихованців / учнів закладу освіти (2 год.) 

За статтею, означеною нижче, з’ясуйте особливості трьох стратегій генералізації: 

1) Знайомство з природною підтримкою непередбачених ситуацій (Introduce to Natural 

Maintaining Contingencies); 2) Навчання за достатніми взірцями (Train Sufficient 

Exemplars); 3) Програмування загальних стимулів (Program Common Stimuli).  

Stokes, T. F. & Baer, D. M. (1977) An implicit technology of generalization, Journal of 

Applied Behavior Analysis, 10, 349-367. 

Складіть таблицю за взірцем: 
1. Стратегія генералізації  

 «Знайомство з природною підтримкою непередбачених ситуацій» 

Опишіть своїми словами (2-3 рядки) принципи, що 

лежать в основі цієї процедури. 

 

Опишіть (2-3 рядки) дослідження Ingram, про яке йдеться 

в статті  (с. 353, 1-я колонка). 

 

Наведіть приклад (и) того, як би ви узагальнили цю мету, 

використовуючи дану стратегію узагальнення: "Михайло 

буде самостійно запитувати логопеда, чи може він 

пограти з нею, принаймні, 3 рази протягом 30-ти 

хвилинного заняття". 
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2.  

Стратегія генералізації 

«Навчання за достатніми взірцями» 

Опишіть своїми словами (2-3 рядки) принципи, що 

лежать в основі цієї процедури. 

 

Опишіть (2-3 рядки) дослідження Griffiths та Craighead, 

про яке йдеться в статті (с. 356, 1-я колонка). 

 

Наведіть приклад (и) того, як би ви узагальнили цю мету, 

використовуючи дану стратегію узагальнення: "Михайло 

самостійно запитає логопеда, чи може він пограти з нею, 

принаймні, 3 рази протягом 30-ти хвилинного заняття". 

 

3. Стратегія генералізації 

«Програмування загальних стимулів» 

Опишіть своїми словами (2-3 рядки) принципи, що 

лежать в основі цієї процедури. 

 

Опишіть (2-3 рядки) дослідження Стоукса і Беар, про яке 

йдеться в статті (стор. 360, 1-я колонка). 

 

Наведіть приклад (и) того, як би ви узагальнили цю мету, 

використовуючи дану стратегію узагальнення: "Михайло 

самостійно запитає логопеда, чи може він пограти з нею, 

принаймні, 3 рази протягом 30-ти хвилинного заняття". 

 

 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 
0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи (принципи кожної зі стратегій 

генералізації та відповідні приклади) чітко описані з 

усіма відповідними деталями 

2 

Не усі структурні елементи чітко описані з 

відповідними деталями 
1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 
0 

3 Оформлення 

роботи 
Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності 
4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 
2 
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Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 
1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії 

0 

  
 


