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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4,5/135 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Обсяг кредитів 4,5 4,5 

Обсяг годин, в тому числі: 135 135 

Аудиторні 36 18 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 61 117 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формувати у здобувачів вищої освіти: 

 знання сучасних тенденцій розвитку спеціальної та інклюзивної освіти,  

 розуміння цілісної освітньої політики у сфері спеціальної та 

інклюзивної освіти з від загальнодержавного рівня до політики 

освітнього закладу;  

 компетентності у сфері управлінської діяльності спеціального закладу 

освіти та закладу загальної середньої освіти, що реалізує інклюзивний 

підхід.  

Завдання:  

Відповідно до освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія та  

освітньо-професійної програми 016.00.02 Втручання при аутизмі зі 

спеціальності 016 Спеціальна освіта для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 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-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).  

ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 
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– формувати фахові компетентності: 

СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти.  

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.  

СК-7. Здатність до організації освітнього процесу у спеціальних закладах 

дошкільної і загальної середньої освіти з використанням сучасних засобів, 

методів, прийомів, технологій.  

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. 

СК-10. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або освітні проекти у 

сфері спеціальної та інклюзивної освіти.   

СКУ-11 (для здобувачів 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 здобувачів ОП «Втручання при аутизмі»). Здатність до 

планування та надання системної допомоги особам з аутизмом та їхнім 

родинам.  

– забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні 

компетентностей в Центрах практичної підготовки «Логотренажер», 

«Центр інклюзивної освіти» та  Центр "Аутизм-Академія". 

 

2. 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 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. 
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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 в сфері 

спеціальної та інклюзивної освіти.  

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

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані.  

РН 11. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері спеціальної та 

інклюзивної освіти та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх 

реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і 

результативність діяльності.  

РН 12. Організовувати та здійснювати методичний супровід процесу 

навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах спеціальних закладів освіти та інклюзивного освітнього середовища. 

РН 13. Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 

здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та 

ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, 

можливостей та здібностей дітей. 

РН 14. Створювати та реалізовувати наукові розробки та/або освітні проєкти, 

спрямовані на підвищення якості організації освітнього середовища для дітей 

з особливими освітніми потребами.  

РНУ 15 (для здобувачів 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 реалізувати їх у логопедичній 

практиці у поєднанні з нейротехнологіями в процесі комплексної 

абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку.  

РНУ 15 (для здобувачів ОП «Втручання при аутизмі»). Планувати і надавати 

системну допомогу особам з аутизмом та їхнім родинам. 
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1. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль 1.  

Актуальні питання розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні  

Тема 1. Концептуальні засади розвитку 

спеціальної освіти в Україні  

6 2 2    2  

Тема 2. Концептуальні засади розвитку 

інклюзивної освіти в Україні 

6 2 2    2 

Модульний контроль 2  

Разом 14 4 4    4 

Змістовий модуль 2.    

Організація і керівництво освітнім процесом у закладах освіти 

Тема 3. Організація освітнього процесу в 

спеціальних закладах освіти 

10 2 2    6 

Тема 4. Організація освітнього процесу в 

закладах освіти  в умовах інклюзивного 

навчання  

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4    12 

Змістовий модуль 3.  

Створення безпечного, розвивального, орієнтованого на потреби дитини 

освітнього середовища    

Тема 5. Особливості організації освітнього 

середовища у спеціальних закладах освіти  

11 2 2    7 

Тема 6. Особливості організації освітнього 

середовища в умовах інклюзивного 

навчання 

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

 23 4 4    13 

Змістовий модуль 4.  

Управлінська та методична складові діяльності закладів спеціальної освіти та 

закладів освіти з інклюзивним навчанням     

Тема 7. Управління та методичний 

супровід начального процесу в 

спеціальних закладах освіти    

8 2 2    4 

Тема 8. Управління та методичний 

супровід інклюзивного навчання  

8 2 2    4 

Тема 9. Проектна діяльність закладу 

освіти     

28 2 2    24 

Модульний контроль 2  

Разом 46 6 6    32 
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Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 135 18 18    61  

Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
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Змістовий модуль 1.  

Актуальні питання розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні 

Тема 1. Концептуальні засади розвитку 

спеціальної освіти в Україні  

14 2     12 

Тема 2. Концептуальні засади  розвитку 

інклюзивної освіти в Україні 

14  2    12 

Разом 28 2 2    24 

Змістовий модуль 2.    

Організація і керівництво освітнім процесом у закладах освіти 

Тема 3. Організація освітнього процесу в 

спеціальних закладах освіти 

14 2     12 

Тема 4. Організація освітнього процесу у 

закладах освіти  в умовах інклюзивного 

навчання  

14  2    12 

Разом 28 2 2    24 

Змістовий модуль 3.  

Створення безпечного, розвивального, орієнтованого на потреби дитини 

освітнього середовища   

Тема 5. Особливості організації освітнього 

середовища в спеціальних закладах освіти. 

Дистанційне та змішане навчання. 

16 2     14 

Тема 6. Особливості організації освітнього 

середовища в умовах інклюзивного 

навчання 

16  2    14 

 32 2 2    28 

Змістовий модуль 4.  

Управлінська та методична складові діяльності закладів спеціальної освіти та 

закладів освіти з інклюзивним навчанням     

Тема 7. Управління та методичний 

супровід начального процесу в 

спеціальних закладах освіти    

8 2     6 

Тема 8. Управління та методичний 

супровід інклюзивного навчання  

8  2    6 

Тема 9. Проектна діяльність закладу освіти     31  2    29 

Разом 47 2 2    41 

Усього 135 8 10    117 

Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.  
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  

Актуальні питання розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в 

Україні 

Лекція 1. Концептуальні засади розвитку спеціальної освіти в 

Україні (2 години). 

Історико-педагогічний аналіз розвитку спеціальної освіти в незалежній  

Україні: здобутки, проблеми, шляхи розбудови. Сучасні тенденції розвитку 

спеціальної освіти в Україні. Стратегічні пріоритети і перспективи розвитку 

спеціальної освіти. Концептуальні засади розвитку теорії і практики 

спеціальної освіти. Сучасні підходи до реформування й оновлення системи 

спеціальної освіти в Україні на основі принципів демократизації, гуманізації 

та модернізації, визнання права кожної дитини на одержання освіти, 

адекватної її пізнавальним можливостям. Сучасне розуміння спеціальної 

освіти не як місця, а як системи послуг, що надаються дитині з особливими 

освітніми потребами. 

Основні поняття теми: спеціальна освіта, тенденції, концептуальні 

засади. 

Рекомендована основна література [5, 6] 

Рекомендована додаткова література [1, 8, 11] 

 

Лекція 2. Концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти в 

Україні (2 години). 

Освітня політика: основні характеристики в контексті сучасних 

цивілізаційних викликів; глобалізація освітньої системи та зміна підходів до 

змісту освіти та розуміння освітнього простору для навчання. Освіта як засіб 

реалізації потенціалу кожної особистості. Освітня політика у сфері інклюзії: 

стратегічні напрями та чинники впливу на формування освітньої політики. 

Європейська рамка компетентностей. Стратегія розвитку інклюзивної освіти. 

Концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти, викладені у 

міжнародних документах ЮНЕСКО, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 

Світового банку тощо. Особливості впровадження інклюзивної освіти в 

Україні. Результати досліджень реалізації інклюзивної політики і практики в 

Україні (2019). 

Основні поняття теми: інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне 

навчання, концептуальні засади. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [4, 10, 16, 20] 

 

Змістовий модуль 2. 

Організація і керівництво освітнім процесом у закладах освіти 

 

Лекція 3. Організація освітнього процесу в спеціальних закладах 

освіти (2 години). 
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Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Організація роботи та комплектування спеціальних закладів дошкільної та 

загальної освіти. Система електронного запису до закладу дошкільної освіти. 

Електронний кабінет керівника закладу освіти. Планування освітнього 

процесу. Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

спеціальному закладі освіти. Забезпечення ефективної роботи та сталого 

розвитку спеціального закладу освіти. 

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, заклад дошкільної освіти 

компенсуючого типу, заклад дошкільної освіти комбінованого типу, 

комплектування груп, система електронного запису закладу, спеціальний 

заклад, спеціальна школа. 

Основні поняття теми: спеціальний заклад дошкільної освіти, заклад 

дошкільної освіти компенсуючого типу, заклад дошкільної освіти 

комбінованого типу, комплектування груп, система електронного запису 

закладу, спеціальна школа, якість освіти, внутрішня система забезпечення 

якості освіти. 

Рекомендована основна література [3, 5] 

Рекомендована додаткова література [2, 14, 16] 

 

Лекція 4. Організація освітнього процесу в закладах освіти  в умовах 

інклюзивного навчання (2 години) 

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому просторі. Організація роботи команди 

психолого-педагогічного супроводу. Асистент вчителя як учасник освітнього 

процесу. Універсальний дизайн у сфері освіти. Рівні підтримки. Діяльність та 

участь. Система забезпечення якості інклюзивного навчання. 

Основні поняття теми:  психолого-педагогічний супровід, команда 

психолого-педагогічного супроводу, асистент вчителя, асистент дитини, 

універсальний дизайн в освіті, рівні підтримки, інклюзивне навчання, якість 

освіти. 

Рекомендована основна література [2, 4] 

Рекомендована додаткова література [3, 13, 17] 

 

Змістовий модуль 3. 

Створення безпечного, розвивального, орієнтованого на 

потреби дитини освітнього середовища 

 

Лекція 5. Особливості організації освітнього середовища в 

спеціальних закладах освіти. Дистанційне та змішане навчання (2 години) 

Створення рівних можливостей та вільного доступу до освітнього 

середовища, задоволення особливих освітніх потреб усіх учасників освітнього 

процесу, створення безбар’єрного доступу. Подолання соціальних та 

психологічних бар’єрів, впровадження педагогіки партнерства, створення 

універсального дизайну та розумних пристосувань у закладах освіти в межах 

безбар’єрного фізичного простору.  
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Особливості організації дистанційного та змішаного навчання. Роль 

фахівця спеціальної освіти під час дистанційного та змішаного навчання. 

Виявлення бар’єрів та полегшуючих факторів. Участь спеціального педагога. 

Залучення батьків. 

Основні питання теми: безбарєрний доступ, універсальний дизайн, 

COVID 19, особи з інвалідністю, діяльність, участь, дистанційне навчання. 

Рекомендована основна література [3, 5] 

Рекомендована додаткова література [6, 7, 15 ] 

 

Лекція 6. Особливості організації освітнього середовища в умовах 

інклюзивного навчання (2 години). 

Облаштування просторово-фізичного інклюзивного освітнього 

середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Медіатека та 

ресурсна кімната. Доступність (архітектурна, інформаційна), розумне 

пристосування. Організація соціального середовища. Стратегії формування 

якісної соціальної взаємодії, в основі якої є повага до кожного учасника 

освітнього процесу. Чинники організації ефективного освітнього середовища. 

Основні поняття теми: фізичне середовище, соціальне середовище, 

універсальний дизайн, доступність, розумне пристосування. 

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [4, 9, 16] 
 

Змістовий модуль 4. 

Управлінська та методична складові діяльності закладів 

спеціальної освіти та закладів освіти з інклюзивним навчанням     

 

Лекція 7. Управління та методичний супровід начального процесу в 

спеціальних закладах освіти   (2 години) 

Поняття «методична робота» та  особливості її організації. 

Завдання  науково-методичної роботи в спеціальній освіті. Функції та 

принципи науково-методичної роботи. Форми організації і форми проведення 

науково-методичної роботи з педагогами на різних рівнях системи освіти. 

Методичний кабінет, документальне забезпечення діяльності методичної 

служби в закладі освіти. 

Система безперервного навчання педагогічних працівників закладів 

спеціальної освіти. Особливості  планування науково-методичної роботи. 

Контрольно-аналітична діяльність за освітнім процесом у спеціальному закладі 

освіти. Планування контролю. Види контролю та його методи.  

Основні поняття теми:  методична робота, науково-методична 

робота в спеціальній освіті, нормативно-правові документи, особливості, 

завдання, принципи та функції науково-методичної роботи, система 

безперервного навчання педагогів, нормативно-правові документи, контроль, 

мета, завдання, види, методи, планування контролю. 

Рекомендована основна література [6] 

Рекомендована додаткова література [6, 8, 12, 15] 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61050&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61050&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61050&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61050&displayformat=dictionary


11 
 

 

Лекція 8. Управління та методичний супровід інклюзивного 

навчання (2 години) 

Рівні управління інклюзивної освітою (вищий, центральний, обласний, 

місцевий). Повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері інклюзивної освіти. Міжвідомче партнерство. 

Інклюзивно-ресурсі центри: завдання і функції. 

Документація закладу освіти з інклюзивним навчанням, розподіл 

обов’язків для ведення документообігу.  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Наставництво. 

Професійні стандарти.  

Основні поняття теми:  державно-громадське управління 

інклюзивної освіти, міжвідомче партнерство. 

Рекомендована основна література [2, 4] 

Рекомендована додаткова література [4, 10, 18, 19] 

 

Лекція 9. Проектна діяльність закладу освіти    (2 години) 

Основи проектної діяльності: визначення проблеми, огляд існуючої 

ситуації, виклики та ризики, ключові особи та партнери, розробка плану і 

бюджету. Управління проектом. Робота з донорськими базами. Робота з 

соціальними мережами.   

Підготовка проектної заявки.  

Основні поняття теми:  проект, визначення проблем, ресурси.  

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [4, 21] 
 

 

6.Контроль навчальних досягнень 

 

2.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

2.1.1. Для денної форми навчання 
 

 

Вид діяльності 
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Відвідування 

лекцій 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 2 20  2 20 2 20 3 30 
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Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 3 15 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 59 - 59 - 59 - 76 

Максимальна кількість балів: 253 

Розрахунок коефіцієнта: k=253/60=4,2  

 

 6.1.2 Для заочної форми навчання 
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Відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 2 20 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 3 15 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 - - - - - - - - 

Разом - 22 - 22 - 22 - 38 

Максимальна кількість балів: 104 

Розрахунок коефіцієнта: k=104/60=1,7 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Актуальні питання розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в 

Україні 

Тема 1. Концептуальні засади розвитку спеціальної освіти в Україні 

(2 год. для ден. форми; 12 год. для заоч. форми навчання). 

Завдання:  
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Визначте п’ять ключових тез, які стосуються розвитку спеціальної освіти. 

Використайте Закон України «Про освіту» для визначення ключових напрямів 

реформування системи освіти в Україні. 

Форма подання: список у вигляді тез. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж в4 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти в 

Україні (2 для ден. форми; 12 год. для заоч. форми навчання). 

Завдання:  

Визначте п’ять ключових тез, які стосуються розвитку інклюзивної освіти.    

Використайте розділ Inclusive education in Ukraine – tension between policy and 

practice (автори: Martynchuk O., Skrypnyk T., Sofiy N., Bahdanovich Hanssen N.) 

у монографії Dialogues between Northern and Eastern Europe on the 

Development of Inclusion.Theoretical and Practical Perspectives / Edited By 

Natallia Bahdanovich Hanssen, Sven-Erik Hansén, Kristina Ström. London: 

Routledge, 2021. P.148-167. (in English) 

Форма подання: список у вигляді тез. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

https://www.researchgate.net/profile/Olena-Martynchuk?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Skrypnyk-3?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Natalia-Sofiy-2175192692?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/profile/Natallia-Hanssen?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
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Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Організація і керівництво освітнім процесом в закладах освіти 

 

Тема 3. Організація освітнього процесу в спеціальних закладах 

освіти (6 год. для ден. форми; 12 год. для заоч. форми навчання). 

Завдання: розробити алгоритм запису дитини з особливими освітніми 

потребами до системи електронного запису закладу дошкільної освіти. 

Форма подання: у вигляді розробленого алгоритму. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у алгоритмі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у алгоритмі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але 

алгоритм не 

представлений. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 
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Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж в4 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 4. Організація освітнього процесу в закладах освіти в умовах 

інклюзивного навчання (6 год. для ден. форми; 12 год. для заоч. форми 

навчання). 

Завдання:  

Прочитайте статтб Тіма Лормана «Сім стовпів інклюзії» 

http://ussf.kiev.ua/iearticles/120/. Проаналізуйте один зі стовпів з огляду на 

організацію освітнього середовища для реалізації інклюзивного навчання.   

Форма подання: у вигляді структурованого опису, есе. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Створення безпечного, розвивального, орієнтованого на 

потреби дитини освітнього середовища   

 

http://ussf.kiev.ua/iearticles/120/
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Тема 5. Особливості організації освітнього середовища в 

спеціальних закладах освіти (7 год. для ден. форми; 14 год. для заоч. форми 

навчання). 

Завдання:  

Обґрунтуйте позитивні чинники і бар’єри організації дистанційного та 

змішаного навчання, а також роль фахівця спеціальної освіти під час 

дистанційного та змішаного навчання.  

Форма подання: у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 6. Особливості організації освітнього середовища в умовах 

інклюзивного навчання (6 год. для ден. форми; 14 год. для заоч. форми 

навчання). 

Завдання:  

Ознайомтесь з матеріалам публікації «Середовище, що належить 

дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти» 

https://cutt.ly/REXWgoa 2019 р. (упорядники: Н.З. Софій, Ю.М. Найда), а також 

з новим порядком організації інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-

organi-a957 (Постанова Кабінету Міністрів України № 957 від 15.09.2021 р.). 

https://cutt.ly/REXWgoa
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organi-a957
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organi-a957
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Визначте тезисно особливості організації освітнього середовища у закладах 

освіти. 

Форма подання: есе у вигляді структурованого опису. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.   

Управлінська та методична складові діяльності закладів спеціальної 

освіти та закладів освіти з інклюзивним навчанням 

 

Тема 7. Управління та методичний супровід начального процесу в 

спеціальних закладах освіти (4 год. для ден. форми; 6 год. для заоч. форми 

навчання). 

Завдання: скласти план роботи вихователя-методиста на один місяць 

відповідно до розділів річного плану закладу дошкільної освіти. 

Форма подання: у вигляді розробленого плану роботи вихователя-

методиста. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Актуальність і 

повнота 

Розроблений план 

творчо і креативно 

презентує методичну 

Розроблений план 

презентує методичну 

роботу в повному обсязі 

Розроблений план 

презентує 

методичну роботу 

Розроблений план не 

презентує роботу 

вихователя-методиста 
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роботу в повному 

обсязі відповідно до 

річного плану. 

відповідно до річного 

плану. 

 

не в повному 

обсязі відповідно 

до річного плану. 

відповідно до річного 

плану відповідно до 

річного плану. 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

місячного плану.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

місячного плану. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники для 

місячного плану. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери  

для місячного плану. 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Технічне 

оформлення 

документу 

Документ технічно 

правильно оформлено 

Документ загалом 

технічно оформлено 

правильно. 

Є декілька 

помилок у 

технічному 

оформленні 

тексту. 

Текст технічно 

оформлено з великою 

кількістю помилок. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 8. Управління та методичний супровід інклюзивного навчання 

(4 год. для ден. форми; 6 год. для заоч. форми навчання) 

Завдання:  

Ґрунтуючись на нормативно правових документах (Закон України «Про 

освіту» 2017 та інших документах 2017-2021 років), визначте повноваження 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

інклюзивної освіти. 

Форма подання: презентація. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Підготовленість 

 

Студент/ка повністю 

підготовлений/на і 

вільно презентує 

матеріал (без 

використання тексту 

на папері). 

Студент/ка здається 

досить 

підготовленим/ою, але 

користується власними 

записами на папері, при 

цьому не читаючи їх. 

Студент/ка дещо 

підготовлений/а, 

користується 

власними 

записами на 

папері, читаючи їх. 

Студент/ка не готова до 

презентації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація включає 

всі обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обґрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 



19 
 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація приваблива 

з точки зору дизайну, 

макету та акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Презентація оформлена 

без дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 9. Проектна діяльність закладу освіти (24 год. для ден. форми; 

29 год. для заоч. форми навчання) 

Завдання:  

Оберіть одну із запропонованих викладачем тем або запропонуйте свою. 

Розробіть проект і презентуйте його.   

Форма подання: презентація. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Підготовленіст

ь 

 

Студент/ка повністю 

підготовлений/на і 

вільно презентує 

матеріал (без 

використання тексту 

на папері). 

Студент/ка здається 

досить 

підготовленим/ою, але 

користується власними 

записами на папері, при 

цьому не читаючи їх. 

Студент/ка дещо 

підготовлений/а, 

користується 

власними 

записами на 

папері, читаючи їх. 

Студент/ка не готова до 

презентації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація включає 

всі обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обгрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість 

/ дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація приваблива 

з точки зору дизайну, 

макету та акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Презентація оформлена 

без дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж в4 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Актуальні питання розвитку 

спеціальної та інклюзивної 

освіти в Україні 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 2 Організація і керівництво 

освітнім процесом в закладах 

освіти 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 3 Створення безпечного, 

розвивального, 

орієнтованого на потреби 

дитини освітнього 

середовища  

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 4 
Управлінська та 

методична складові 

діяльності закладів 

спеціальної освіти та 

закладів освіти з 

інклюзивним навчанням 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення - письмова 

Критерії оцінювання: 

Теоретичне питання 1. Максимальна кількість балів за відповідь 10.  

Орієнтація на знання з курсу, викладення інформації в логічній 

послідовності, обґрунтованість відповіді. 

Аналітичне питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз проблемного 

питання, виділення головного, загального та специфічного. 

Практичне питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

Теоретичні питання 

1. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти в 

Україні.  

2. Визначте стратегічні пріоритети і перспективи розвитку спеціальної 

освіти в Україні. 

3. Розкрийте концептуальні засади розвитку теорії і практики спеціальної 

освіти. 
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4. Охарактеризуйте освітню політику у сфері інклюзії: стратегічні напрями 

та чинники впливу на формування освітньої політики.  

5. Охарактеризуйте концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти, 

викладені у міжнародних документах ЮНЕСКО, Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), Світового банку тощо.  

6. Охарактеризуйте систему закладів освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами.  

7. Розкрийте особливості організації роботи та комплектування 

спеціальних закладів дошкільної та загальної освіти.  

8. Охарактеризуйте внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

спеціальному закладі освіти та забезпечення сталого розвитку 

спеціального закладу освіти. 

9. Охарактеризуйте внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

закладі освіти та забезпечення сталого розвитку закладу освіти з 

інклюзивним навчанням. 

10. Розкрийте суть психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі 

та особливості організації роботи команди психолого-педагогічного 

супроводу.  

11. Визначте основні трудові функції асистента вихователя / асистента 

вчителя як учасників освітнього процесу.  

12. Охарактеризуйте рівні підтримки дітей в освітньому процесі. 

13. Створення рівних можливостей та вільного доступу до освітнього 

середовища, задоволення особливих освітніх потреб усіх учасників 

освітнього процесу, створення безбар’єрного доступу. Подолання 

соціальних та психологічних бар’єрів, впровадження педагогіки 

партнерства, створення універсального дизайну та розумних 

пристосувань у закладах освіти в межах безбар’єрного фізичного 

простору.  

14. Особливості організації дистанційного та змішаного навчання. Роль 

фахівця спеціальної освіти під час дистанційного та змішаного 

навчання. Виявлення бар’єрів та полегшуючих факторів. Участь 

спеціального педагога. Залучення батьків. 

15. Визначте роль середовища для задоволення особливих освітніх потреб 

усіх учасників освітнього процесу. Охарактеризуйте вимоги до освітнього 

середовища для дітей з особливими освітніми потребами. 

16. Охарактеризуйте особливості облаштування просторово-фізичного 

інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

17. Визначте мету та принципи роботи методичного кабінету закладу 

дошкільної освіти. 

18. Назвіть  цільові та організаційні функції методичного кабінету. 
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19. Відповідно до «Примірного положення про методичний кабінет закладу 

дошкільної освіти» визначте вимоги та розділи наповнення методичного 

кабінету. 

20. Назвіть нормативно-правові документи, які визначають вимоги до 

планування науково-методичної роботи в закладі дошкільної освіти. 

21. Перерахуйте ділову документацію, яку веде вихователь-методист 

спеціального закладу освіти. 

22. Згідно з посадовою інструкцією перерахуйте завдання і обов’язки 

вихователя-методиста. 

23. Назвіть основні масові форми методичної роботи. 

24. Назвіть індивідуальні форми організації методичної роботи. 

25. Перерахуйте форми і види контролю, доцільні для вивчення якості 

освіти в закладі. 

26. Визначте критерії оптимального функціонування методичної роботи. 

27. Назвіть нормативно-правові документи, якими керується вчитель-

логопед у своїй роботі. 

28. Охарактеризуйте особливості формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. 

29. Опишіть, як відбувається виявлення передового педагогічного досвіду 

на рівні: закладу освіти; районного науково-методичного центру, 

Інституту післядипломної педагогічної освіти . 

30. Розкрийте зміст організації роботи вихователя-методиста щодо 

підвищення кваліфікації та атестації педагогів закладу дошкільної 

освіти. 

 

Аналітичні питання 

1. Охарактеризуйте здобутки, проблеми, шляхи розбудови спеціальної 

освіти у контексті історико-педагогічного аналізу розвитку спеціальної 

освіти в незалежній Україні. 

2. Проаналізуйте сучасні підходи до реформування й оновлення системи 

спеціальної освіти в Україні на основі принципів демократизації, 

гуманізації та модернізації, визнання права кожної дитини на одержання 

освіти, адекватної її пізнавальним можливостям. 

3. Визначте основні характеристики освітньої політики в Україні у 

контексті сучасних цивілізаційних викликів. 

4. Проаналізуйте особливості розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

5. Проаналізуйте особливості організації освітнього середовища в 

спеціальних закладах освіти. 
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6. Проаналізуйте особливості організації інклюзивного освітнього 

середовища. 

7. Розкрийте зміст завдань методичної служби закладу освіти. 

8. Опишіть структуру організації методичної роботи в закладі дошкільної 

освіти. 

9. Опишіть структуру організації методичної роботи в закладі загальної 

середньої освіти. 

10. Розкрийте зміст завдань методичної служби щодо роботи з педагогічним 

колективом. 

11. Розкрите зміст комплексного, тематичного та вибіркового вивчення 

стану організації життєдіяльності дітей в закладі дошкільної освіти 

загального та компенсуючого типу. 

12. Проаналізуйте особливості забезпечення якості освіти у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти. 

13. Визначте мету та принципи роботи методичного кабінету закладу 

освіти. Проаналізуйте цільові та організаційні функції методичного 

кабінету. 

14. Відповідно до «Примірного положення про методичний кабінет закладу 

дошкільної освіти» визначте вимоги та розділи наповнення методичного 

кабінету. 

15. Складіть алгоритм дій під час вивчення системи роботи педагога. 

16. Охарактеризуйте форми і види контролю, доцільні для вивчення якості 

освіти в закладі. 

17. Визначте критерії оптимального функціонування методичної роботи. 

18. Розкрийте поняття  передовий педагогічний досвід .  

19. Проаналізуйте зміни структури освітнього процесу, які відбуваються в 

умовах реформи «Нова українська школа» з особливим наголосом на 

інклюзивне навчання.  

20. Охарактеризуйте специфіку впровадження інклюзивного навчання в 

процесі реформування середньої освіти в Україні. Якими є основні 

виклики реформи з точки зору забезпечення прав дітей з особливими 

освітніми потребами на якісну освіту.     

21. Визначте основні характеристики освітнього менеджменту як основи 

управління закладом освіти, який впроваджує інклюзивну практику.   

22. Визначте та охарактеризуйте вертикаль (рівні) менеджменту 

інклюзивної політики і практики. Зазначте компетентності, які 

характеризують національний (центральний) рівень та рівень місцевих 

громад (управління освіти на рівні міст та територіальних громад).       
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23. Визначте взаємозв’язки установ й організацій, які здійснюють 

управління діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на національному, 

регіональному та місцевому рівнях.      

 

Запитання для здобувачів ОП «Логопедія» 

1. Охарактеризуйте сучасний стан проблеми логопедичної допомоги 

населенню в Україні. 

2. Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти  

визначте вимоги до облаштування логопедичного пункту.  

3. Дайте приклад мовної картки, що заповнюється на кожну дитину під 

час прийому на логопедичному пункті  

4. Розкрийте зміст та специфіку організації роботи логопеда у 

поліклініці.  

5. Назвіть основні етапи первинного прийому логопедом у дитячій 

поліклініці.  

6. Проаналізуйте комплектування підгруп логопедом у дитячій 

поліклініці.  

7. Розкрийте зміст профілактичної та санітарно-просвітницької роботи 

логопеда у закладах охорони здоров’я.  

8. Розкрийте зміст організації логопедичної роботи у ДНЗ 

компенсуючого та комбінованого типу. 

9. Розкрийте зміст організації логопедичної роботи шкільного 

логопедичного пункту. 

10. Розкрийте зміст організації діагностичної роботи логопеда на 

шкільному логопункті. 

11. Розкрийте специфіку організації робочого часу та документації 

логопеда на шкільному логопункті. 

12. Розкрийте специфіку комплектування груп і підгруп логопедом на 

шкільному логопункті. 

13. Назвіть обов’язковий перелік документів, відповідальність за 

формування та зберігання яких несе вчитель-логопед. 

14. Розкрийте специфіку організації робочого часу та документації 

логопеда у соціально-реабілітаційному центрі. 

15. Опишіть порядок комплектування закладів дошкільної освіти (груп) 

для дітей з порушеннями мовлення згідно з чинним законодавством. 

 

Практичне питання 

Розробити дизайн проєктної заявки для удосконалення освітнього 

простору у закладі освіти (тема заявки на вибір студента). 
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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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7.1.Навчально-методична картка дисципліни «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти» 

Разом (денна форма): 135 годин: 18 годин – лекції, 18 години – семінарські заняття, 61 година – самостійна робота,  

30 – семестровий контроль, 8 годин – модульні контрольні роботи. 
Модулі Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

Назва 

модуля 
Актуальні питання 

розвитку спеціальної та 

інклюзивної освіти в 

Україні 

Організація і 

керівництво освітнім 

процесом в закладах 

освіти 

Створення безпечного, 

розвивального, 

орієнтованого на 

потреби дитини 

освітнього середовища 

Управлінська та методична 

складові діяльності закладів 

спеціальної освіти та закладів 

освіти з інклюзивним навчанням     

Кількість 

балів за 

модуль 

59 (балів)  59(балів) 59 (балів) 76 (балів) 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теми  

лекцій  

(1 бал за 

відвідуванн

я) 

Концептуаль

ні засади 

розвитку 

спеціальної 

освіти в 

Україні (1 б.) 

Концептуаль

ні засади 

розвитку 

інклюзивної 

освіти в 

Україні (1 б.)  

Організаці

я 

освітнього 

процесу в 

спеціальни

х закладах 

освіти (1 

б.)  

Організація 

освітнього 

процесу в 

закладах 

освіти  в 

умовах 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Особливос

ті 

організації 

освітнього 

середовищ

а в 

спеціальни

х закладів 

освіти (1 

б.) 

Особливості 

організації 

освітнього 

середовища 

в умовах 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Управлінн

я та 

методични

й супровід 

начальног

о процесу 

в 

спеціальни

х закладах 

освіти (1 

б.) 

Управління 

та 

методичний 

супровід 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Проектн

а 

діяльніст

ь закладу 

освіти (1 

б.) 
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Семінарські 

заняття  

(1 бал за 

відвідуванн

я) 

Концептуаль

ні засади 

розвитку 

спеціальної 

освіти в 

Україні (1 б.) 

Концептуаль

ні засади 

розвитку 

інклюзивної 

освіти в 

Україні (1 б.)  

Організаці

я 

освітнього 

процесу в 

спеціальни

х закладах 

освіти (1 

б.)  

Організація 

освітнього 

процесу в 

закладах 

освіти  в 

умовах 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Особливос

ті 

організації 

освітнього 

середовищ

а в 

спеціальни

х закладів 

освіти (1 

б.) 

Особливості 

організації 

освітнього 

середовища 

в умовах 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Управлінн

я та 

методични

й супровід 

начальног

о процесу 

в 

спеціальни

х закладах 

освіти (1 

б.) 

Управління 

та 

методичний 

супровід 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Проектн

а 

діяльніст

ь закладу 

освіти (1 

б.) 

Робота на 

сем. занятті 

10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 

(балів) 

Самостійна 

робота 

5(балів) 5(балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульний контроль 1  

(25 балів) 

Модульний контроль 2  

(25 балів) 

Модульний контроль 3  

(25 балів) 

Модульний контроль 4  

(25 балів) 

Екзамен коефіцієнт k=253/60=4,2 

 

7.2.Навчально-методична картка дисципліни «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти» 

Разом (заочна форма): 135 годин: 8 годин – лекції, 10 години – семінарські заняття, 117 година – самостійна робота,  

 
Модулі Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

Назва 

модуля 
Актуальні питання 

розвитку спеціальної та 

інклюзивної освіти в 

Україні 

Організація і 

керівництво освітнім 

процесом в закладах 

освіти 

Створення безпечного, 

розвивального, 

орієнтованого на 

потреби дитини 

освітнього середовища 

Управлінська та методична 

складові діяльності закладів 

спеціальної освіти та закладів 

освіти з інклюзивним навчанням     

Кількість 

балів за 

модуль 

22 (бали) 22 (бали) 22 (бали) 38 (балів) 
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Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теми  

лекцій  

(1 бал за 

відвідуванн

я) 

Концептуаль

ні засади 

розвитку 

спеціальної 

освіти в 

Україні (1 б.) 

 Організаці

я 

освітнього 

процесу в 

спеціальни

х закладах 

освіти (1 

б.)  

 Особливос

ті 

організації 

освітнього 

середовищ

а в 

спеціальни

х закладів 

освіти (1 

б.) 

 Управлінн

я та 

методични

й супровід 

начальног

о процесу 

в 

спеціальни

х закладах 

освіти (1 

б.) 

  

Семінарські 

заняття  

(1 бал за 

відвідуванн

я) 

 Концептуаль

ні засади 

розвитку 

інклюзивної 

освіти в 

Україні (1 б.)  

 Організація 

освітнього 

процесу в 

закладах 

освіти  в 

умовах 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

 Особливості 

організації 

освітнього 

середовища 

в умовах 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

 Управління 

та 

методичний 

супровід 

інклюзивног

о навчання 

(1 б.) 

Проектн

а 

діяльніст

ь закладу 

освіти (1 

б.) 

Робота на 

сем. занятті 

 10 (балів)  10 (балів)  10 (балів)  10 (балів) 10 

(балів) 

Самостійна 

робота 

5(балів) 5(балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Екзамен коефіцієнт k=104/60=1,7 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Основна: 

 

1. Байда Л.Ю. Інвалідність та суспільство:навч.-метод. посіб. / 

Л.Ю.Байда, О.В. Красюкова-Еннс, С.Ю. Буров та ін. / За заг. ред. Л.Ю.Байди, 

О.В.Красюкової-Еннс. К., 2012. 216 с. Режим доступу: 

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/36/- Назва з екрану. 

2. Інклюзивна школа: особливості організації та 

управління: Навчально – методичний посібник / Кол.:авторів: Колупаєва А.А., 

Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред. Даниленко Л.І., К.:2010. 128с. Режим 

доступу: http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/77/ - Назва з екрану. 

3. Калуська Л. Науково-методична робота в дошкільному 

навчальному закладі: [практико-орієнтований посібник] / Л.Калуська,  М. 

Отрощенко, І.Вірстюк. К.: Шк. світ, 2011. 192 с. 

4. 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 - назва з екрану. 

5. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда ЗДО. Х.: 

Вид.група «Основа», 2012. 239 с. Режим доступу: 

http://osnova.com.ua/preview/book/3670/%D0%9B%D0%9F1%20Profesijn%20d

ovidnik%20LOGOPEDA_Ribcun_LP1.pdf 

6. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навчальний 

посібник. К.: Знання, 2006. 365с. Режим доступу: 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf 

 

Додаткова: 

 

1. Берник, Т. Л. До проблеми історії вивчення логопедичної 

допомоги дітям України [Текст]. Хрестоматія з логопедії. Київ : КНТ, 2006. С. 

42-48. 

2. Довідник учителя-логопеда /Авт.-упор. Лупінович С.М. 

Тернопіль: Мандрівець,2008. 112 с. 

3. Звіт за результатами дослідження «Надання послуг для дітей з 

групи ризику в умовах реформи інклюзивної освіти в Україні». [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/inklyuzuvna%20polituka/zvit.pdf - 

Назва з екрану. 

4. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності 

шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 

190 с. Режим доступу:  http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/264/ - Назва з екрану. 

 

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/36/
http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/77/
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61050&displayformat=dictionary
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61054&displayformat=dictionary
http://osnova.com.ua/preview/book/3670/%D0%9B%D0%9F1%20Profesijn%20dovidnik%20LOGOPEDA_Ribcun_LP1.pdf
http://osnova.com.ua/preview/book/3670/%D0%9B%D0%9F1%20Profesijn%20dovidnik%20LOGOPEDA_Ribcun_LP1.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/inklyuzuvna%20polituka/zvit.pdf
http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/264/
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5. Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту / Під заг. ред. Софій 

Н. З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с. Режим доступу: 

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/287/ Назва з екрану. 

6. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформ.-метод. 

матеріали на допомогу керівниковітЗДО/ Упор. Н. Майор, Ю. Манилюк та ін. 

Тернопіль: Мандрівець, 2006. 168с. 

7. Коваленко О. Моніторинг якості дошкільної освіти як проблема. 

Моніторинг якості освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.- 

практ. конфер. [Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.]. К.: КМПУ імені 

Б.Д.Грінченка, 2009. С.92-96. 

8. Коваленко О. Невичерпне джерело (Ідеї С.Ф.Русової в організації 

методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів). Управління 

школою. 2005. №22-24(106-108). С.10-12. 

9. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті: Соціально-

психологічний аспект: Монографія. К., 2000. 286с. 

10. Кузнєцов К.В. Удосконалення механізмів державного управління 

у фінансуванні системи інклюзивної освіти [Електронний 

ресурс].Режим доступу:  http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02(37)/

13.pdf Назва з екрану. 

11. Мартинчук О.В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до 

професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища : 
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