
Анотація дисципліни 

Основи інклюзивного навчання 

Освітньо-професійна програма                             

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність     014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

                                                   

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф залік. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» є оволодіння 

майбутніми педагогами компетентностями щодо концептуальних завдань інклюзивної освіти, 

системи державно-громадського управління інклюзивною освітою, особливостей психофізичного 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами, основних принципів і технологій організації 

освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти.   

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інклюзивної освіти» є засвоєння 

студентами змісту основних принципів і цінностей інклюзивної освіти; оволодіння знаннями щодо 

міжнародного та національного законодавства у сфері інклюзивної освіти, зарубіжного досвіду; 

формування управлінських компетентностей у сфері інклюзивної освіти; засвоєння основних 

понять і вимог деонтології інклюзивної освіти; засвоєння основних принципів та технологій 

організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти; оволодіння основними методами 

інклюзивного навчання у закладах освіти; оволодіння технологіями оцінювання результатів 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища; подальший розвиток професійних знань та умінь щодо роботи з дітьми з ООП.     

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. СК7. Здатність забезпечувати 

партнерську взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу. СК8. Здатність забезпечувати 

безпечне та здорове освітнє середовище, зокрема, створювати умови для функціонування 

інклюзивного освітнього середовища, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя, 

здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та здоров’я учнів, надавати їм 

домедичної допомоги, протидіяти та попереджувати булінг, різні прояви насильства . 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН17 Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 

освітнього процесу середньої школи, використовувати практики самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого емоційного реагування, створювати психологічно комфортні умови 

освітнього процесу. ПРН18 Організовувати освітній простір з дотриманням принципів 

універсального дизайну, забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та 

гігієни 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – к. пед н., доц. Дніпровська Т. В. 


