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ВСТУП

Реформування  та  модернізація  в  галузі  освіти  в  нашій  країні

відбувається  згідно  з  демократичними  соціально-економічними

перетвореннями і  пріоритетами сьогодення,  які  засвідчують право кожної

дитини  на  здобуття  освіти,  адекватної  її  пізнавальним  можливостям.  В

Україні законодавчо визнано право дітей з особливими освітніми потребами

на  навчання  у  загальноосвітніх  закладах  за  місцем  проживання.  Система

освіти, що передбачає надання освітніх послуг в умовах загальноосвітнього

закладу й базується на принципі забезпечення основоположного права дітей

на  освіту  та  права  навчатися  за  місцем  проживання  набула  назву

інклюзивної  освіти.  Впровадження  інклюзивної  освіти  в  нашій  країні

зумовили  потребу  у  підготовці  фахівців  до  роботи  в  інклюзивному

навчальному  середовищі  та  необхідність  ввести  в  систему  психологічної

підготовки дисципліну «Психологія інклюзії».

Навчальна дисципліна «Психологія інклюзії» базується на матеріалах

сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень з  інклюзивного

навчання,  зокрема канадських науковців,  пропонується для вдосконалення

професійної  майстерності  студентів  психологічних  спеціальностей,  які

навчаються у вищих навчальних закладах. 

Анотація 
Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю

053 «Психологія» за освітньо-професійним рівнем першим (бакалаврським).

Навчальна  програма  дисципліни  «Психологія  інклюзії»  розроблена

відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано

для студентів вищих освітніх закладів. Курс «Психологія інклюзії» посідає

важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. 

Сучасна методика визначення гуманістичної психології і педагогіки щодо

задоволення  соціогенних  потреб  дитини;  культурно-історична  теорія

розвитку  вищих  психічних  функцій  і  положення  щодо  спільності

закономірностей  розвитку  здорової  дитини  і  дитини  з  психофізичними

порушеннями;  концепція  опосередкованості  розвитку  особистості  її

діяльнісною  позицією  і  середовищем  перебування. Змістові  модулі

дисципліни забезпечують якісну підготовку на рівні бакалавра психології за

рахунок узагальнення знань та вмінь, що були набуті студентами у змістових

модулях інших психологічних дисциплін, в єдину професійну психологічну

картину побудови світу.

Ключові  слова:  інклюзивна  освіта,  інтеграція  осіб  з  особливими

потребами, інвалідність, корекційно-розвиткова робота.
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Annotation
The  course  is  the  normative  discipline  of  training  specialists  on  the  specialty  053

"Psychology" at the educational-professional level of the first (Bachelor's). The curriculum

of the discipline "Psychology of Inclusion" is developed in accordance with the structure

and content of the teaching aids that are recommended for students of higher educational

institutions.  The  course  "Psychology  of  Inclusion"  occupies  an  important  place  in  the

general structural-logical scheme of training a specialist.

Modern methods of  definition of  humanistic  psychology and pedagogy to meet  the

sociogenic  needs  of  the  child;  cultural-historical  theory  of  the  development  of  higher

mental functions and the position regarding the community of patterns of development of a

healthy  child  and  a  child  with  psychophysical  disorders;  the  concept  of  mediating  the

development of personality of  its  active position and environment of stay.  The content

modules  of  the  discipline  provide  qualitative  training  at  the  level  of  the  bachelor  of

psychology  at  the  expense  of  the  generalization  of  knowledge  and  skills  acquired  by

students in the content modules of other psychological disciplines into a single professional

psychological picture of the construction of the world.

Key words:  inclusive education, integration of people with special needs,  disability,

correction and development work.

1. Опис навчальної дисципліни.

Найменування

показників 

Галузь знань, код та

найменування

спеціальності, ступінь

вищої освіти

Характеристика навчальної

дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання
Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4
галузь знань: 05

Соціальні та

поведінкові науки

код та найменування

спеціальності: 053

Психологія

нормативна

Модулів – 3 Рік підготовки:

Змістових модулів – 3 3-й 3-й

Семестр

Загальна кількість годин 

– 120

6-й 6-й

Лекції

Тижневих годин для 

денної форми навчання:

аудиторних – 4, 

СРС – 4

Рівень вищої освіти:

бакалавр

20 2

Практичні, семінарські

20 8

Самостійна робота

80 110

Вид контролю: екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33 % до 66 %;

для заочної форми навчання – 4 % до 96 %.
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2. Мета  та завдання навчальної дисципліни.
Мета дисципліни – полягає у формуванні системи знань, умінь, навичок

з корекційної  діяльності  психолога,  що забезпечують  реалізацію функцій,

покладених  на  корекційного  психолога  у  цілому,  здійснення  майбутніми

фахівцями — дефектологами навчально-корекційного процесу на високому

якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення.

Завдання:
 надати  студентам  знання  з  теоретичних  положень  основ

психології інклюзивного навчання;

 озброїти  прийомами  і  уміннями  відбору  необхідних  форм

організації  навчально-виховного процесу,  який би задовольняв

освітні потреби дітей з вадами у розвитку;

 практично  оволодіти  спеціальними  освітніми  і  фаховими

техніками керівництва процесом навчання і  виховання дітей з

особливими освітніми потребами;

 формувати  професійно-психологічні  позиції,  потреби  у

самовдосконаленні;

 формувати освічену, творчу особистість майбутнього психолога,

корекційного психолога, здатного створити позитивний клімат в

шкільному середовищі та поза його межами.

Процес  вивчення  дисципліни  спрямований  на  формування  наступних

компетенцій:

соціально-особистісних:
– адаптивність і комунікабельність;

– наполегливість у досягненні мети;

–  розуміння  та  сприйняття  етичних  норм  поведінки  відносно  інших

людей і відносно природи (принципи біоетики);

загальнонаукових:

– володіння базовими уявленнями про основи клінічної  психології,  що

сприяють  розвитку  загальної  культури  й  соціалізації  особистості,  яка

страждає на захворювання;

–  здатність  використовувати  інноваційні  технології  в  практичній

діяльності;

інструментальних:

–  володіння  практичними  способами  пошуку  наукової  і  професійної

інформації  з  використанням  сучасних  комп’ютерних  засобів,  мережевих

технологій, баз даних і знань;

–  володіння  дослідницькими  навичками  щодо  вивчення  актуальних

проблем розвитку психології аномального розвитку в сучасному світі;

професійних:

– знання історії, сучасного стану інклюзичної освіти;
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– знання видів експертиз, спрямованих на дослідження психіки;

– знання значущих корекційно-розвивальних підходів;

– знати зміст основних понять, комплексних за своєю структурою;

– знання  закономірностей  прояву  суб’єктності  людини  і  чинників,  що

впливають на її адаптацію в освітньому середовищі;

– знання  основних  експертних  технологій,  що  встановлюють  психічні

закономірності, які мають корекційно-розвивальне значення;

– вміння  самостійно  проаналізувати  і  оцінити  висновок  психолого-

педагогічної експертизи як план діяльності;

– вміння  відібрати  конкретні  методики  для  певного  виду  корекційно-

розвивальної роботи і певних дітей з особливими потребами;

– здатність розвинути професійну суб’єктність.

спеціалізовано-професійних:

–  здатність  організовувати  та  здійснювати  реабілітаційну,  корекційну,

розвивальну  та  психотерапевтичну  роботу  з  дітьми,  які  страждають  на

психосоматичні захворювання, з урахуванням структури порушення, вікових

та індивідуальних особливостей.

Студенти повинні знати:

- специфіку предмета, його роль в системі спеціальної психології;

- становлення та розвиток інклюзивної освіти в історії зарубіжної та

вітчизняної психології;

- умови  психолого-педагогічного  супроводу  дітей  з  особливостями

психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти;

- основні принципи діяльності інклюзивної освіти;

- характерні особливості інклюзивного навчання;

- основні документи, які обґрунтовують потребу в інклюзії;

- сутність процесів адаптації та модифікації навчального середовища,

дидактичного матеріалу тощо;

- основні принципи, методи спеціальної психології.
Студенти повинні вміти:

- володіти собою, позбавлятися емоційного напруження;

- бути впевненими у собі як в фахівцеві;

- позбавлятися  страху  перед  дітьми  з  особливими  освітніми

потребами;

- встановлювати контакт з дітьми;

- організовувати певний освітній простір;

- реалізовувати принцип диференційованого підходу;

- упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які

мають вади розвитку;
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- створювати  атмосферу  взаємної  довіри,  поваги,  допомоги,

співробітництва та співтворчості;

- формувати  й  підтримувати  сприятливий  для  успішної  корекційної

діяльності соціально-психологічний клімат у колективі;

- попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення психологічних

конфліктів.
3. Програма навчальної дисципліни.

Змістовий модуль І.
Загальні основи психології інклюзивного навчання

Тема 1. Філософія інклюзивної освіти.
Актуальність  проблеми  інклюзивної  освіти  та  її  мета.  Аналіз  поняття

«інклюзивна  освіта»  та  його  порівняння  з  поняттям  «інтеграція  осіб  з

особливими потребами». Зміст інклюзивної  освіти та сутність її  ідеології.

Освітнє та соціальне обґрунтування інклюзивної освіти. Основні умови, які

мають  бути  створенні  для  дітей  з  особливими  потребами  в  умовах

організації навчально-виховного процесу на засадах інклюзії.

Тема 2. Інвалідність як суспільна проблема та правове забезпечення
освітньо-корекційних послуг в Україні.

Ретроспективний  аналіз  проблеми  інвалідності  від  античності  до

сучасності.  Конвенція  ООН про права інвалідів  -  нові  підходи до питань

інвалідності. Правове забезпечення освітньо-корекційних послуг в Україні. 

Змістовий модуль ІІ.
Організаційно-психологічні проблеми теорії і практики

впровадження інклюзивної освіти.

Тема 3.  Науково-методичні та організаційно-психологічні проблеми
теорії і практики впровадження інклюзивної освіти. 

Світові тенденції сучасності в освіті та Україна. Напрямки реформування

спеціальної освіти та умови зростання рівню навчально-виховного процесу.

Методичні поради про особливість роботи з дітьми з особливими потребами

в умовах інклюзії. Система проблем на шляху реалізації інклюзивної освіти. 

Тема 4. Складові, фактори розвитку та базові моделі впровадження
інклюзивної освіти. 

Складові  інклюзивної  освіти.  Базові  моделі  впровадження  інклюзії.

Фактори розвитку інклюзивної освіти.

Тема  5.  Роль  сім'ї  в  процесі  інтегрування  дитини  з  особливими
освітніми потребами в соціокультурне середовище. 

Батьки та інклюзія. Батьки як члени навчальних команд. Налагодження

стосунків  з  психологами  та  персоналом  школи.  Допомога  громадських

організацій та соціальних служб. Волонтерство та адвокатство батьків.
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Змістовий модуль ІІІ.
Реалізація системи інклюзивної освіти.

Тема  6. Корекційно-розвивальна  робота як складова інклюзивного
навчання. 

Основні  поняття  та  категорії.  Координація  діагностики  та  корекції.

Основні  напрями  діяльності  сучасних  психолого-медико-педагогічних

центрів.  Принципи  корекційно-розвивальної  роботи.  Основні  моделі

корекції: загальна, типова, індивідуальна. Принципи побудови корекційно-

розвивальних  програм:  системності  корекційних,  профілактичних  і

розвивальних задач; єдності діагностики і корекції; пріоритетності корекції

причинного  типу;  діяльнісний  принцип  корекції;  урахування  вікових,

психологічних  й  індивідуальних  особливостей  дитини;  комплексності

методів психологічного впливу; активного залучення соціального оточення

до участі в корекційній програмі; опори на різні рівні організації психічних

процесів;  програмованого  навчання;  зростання  складності;  урахування

обсягу  і  ступеня  різноманітності  матеріалу;  урахування  емоційного

забарвлення матеріалу. 

Тема  7. Курикулум  навчального  та  корекційно-розвивального
процесів. Модифікація й адаптація курикулуму. 

Зміст  нормативно-правової  бази  інклюзивного  навчального  закладу.

Навчальний  план.  Типові  навчальні  плани.  Робочі  навчальні  плани.

Навчальні  програми.  Підручник.  Методи  навчання  в  умовах  інклюзії.

Курикулум та  його  формування.  Діяльність  навчальної  команди  у  роботі

фахівців для розробки та реалізації курикулуму.

Тема  8. Індивідуальний  навчальний  план:  зміст,  функції,  процес
розробки, аналіз складових. 

Загальна  характеристика  індивідуального  навчального  плану:  зміст  та

функції.   Індивідуальний  навчальний  план  як  складова  курикулуму.

Розробка  індивідуального  навчального  плану.  Підготовка  та  вимоги  до

підписання  ІНП.  Аналіз  психологічних  компонентів  індивідуального

навчального  плану.  Співпраця  з  батьками  як  з  рівноправними  членами

команди. 

Тема 9. Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання. 
Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими освітніми потребами.

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень.  Функції  контролю.

Психологічні  принципи  здійснення  контролю.  Об'єкти,  види,  методи,

контролю. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми
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потребами.  Особливості  безбального  оцінювання  навчальних  досягнень

учнів з особливими освітніми потребами. 

Тема 10. Цілі та завдання психокорекційних заходів.

Основні  етапи  психокорекційного  впливу  на  дитину  і  підлітка:

діагностичний,  корекційний,  оціночний,  прогностичний.  Оцінювання  за

допомогою портфоліо. Проблема готовності до шкільного навчання дитини з

особливими  освітніми  потребами.  Формування  контрольно-оціночної

діяльності молодшого школяра, з особливими освітніми потребами.

4. Структура навчальної дисципліни.

Назви змістових 

модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

у
сь

о
го

у тому числі

у
сь

о
го

у тому числі

л п

л
аб

. с.

р.
л п

лаб

.
с.р.

Змістовий модуль І. Загальні основи психології інклюзивного навчання
Тема 1. Філософія 

інклюзивної освіти
20 2 2 — 16 20 2 2 — 16

Тема 2. Інвалідність 

як суспільна проблема

та правове 

забезпечення освітньо-

корекційних послуг в 

Україні

20 2 2 — 16 20 — — — 20

Разом за змістовим
модулем 1:

40 4 4 — 32 40 2 2 — 36

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-психологічні проблеми теорії і
практики впровадження інклюзивної освіти

Тема 3. Науково-

методичні та 

організаційно-

психологічні 

проблеми теорії і 

практики 

впровадження 

інклюзивної освіти

14 2 2 — 10 16 — 2 — 14

Тема 4. Складові, 

фактори розвитку та 

базові моделі 

впровадження 

13 2 2 — 9 12 — — — 12
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Назви змістових 

модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

у
сь

о
го

у тому числі

у
сь

о
го

у тому числі

л п

л
аб

. с.

р.
л п

лаб

.
с.р.

інклюзивної освіти

Тема 5. Роль сім'ї в 

процесі інтегрування 

дитини з особливими 

освітніми потребами в

соціокультурне 

середовище

13 2 2 — 9 12 — — — 12

Разом за змістовим
модулем 2:

40 6 6 — 28 40 — 2 — 38

Змістовий модуль ІІІ. Реалізація системи інклюзивної освіти
Тема 6. Корекційно-

розвивальна робота як 

складова 

інклюзивного 

навчання

8 2 2 — 4 8 — — — 8

Тема 7. Курикулум 

навчального та 

корекційно-

розвивального 

процесів. Модифікація

й адаптація 

курикулуму

8 2 2 — 4 8 — 2 — 6

Тема 8. 

Індивідуальний 

навчальний план: 

зміст, функції, процес 

розробки, аналіз 

складових

8 2 2 — 4 8 — — — 8

Тема 9. Система 

оцінювання в умовах 

інклюзивного 

навчання

8 2 2 — 4 8 — 2 — 6

Тема 10. Цілі та 

завдання 

психокорекційних 

заходів

8 2 2 — 4 8 — — — 8

Разом за змістовим
модулем 3:

40 10 10 — 20 40 — 4 — 36
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Назви змістових 

модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

у
сь

о
го

у тому числі

у
сь

о
го

у тому числі

л п

л
аб

. с.

р.
л п

лаб

.
с.р.

Разом за навчальним 
планом:

120 20 20 — 80 120 2 8 — 110

5. Теми семінарських занять.

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

ДФН ЗФН

1 Філософська концепція інклюзивної освіти 2 —

2 Формування суспільної свідомості до соціальної моделі 

інвалідності
2 2

3 Організаційно-педагогічні  та  науково-методичні  проблеми 

теорії  і практики впровадження інклюзивної освіти
2 —

4 Складові, фактори розвитку та базові моделі впровадження 

інклюзивної освіти
2 2

5 Роль батьків в інклюзивній освіті дітей з особливими 

потребами
2 —

6 Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання
2 —

7 Курикулум навчального та корекційно-розвивального 

процесів
2 2

8 Індивідуальний навчальний план: зміст, функції, процес 

розробки, аналіз складових
2 —

9 Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання 2 2

10 Психолого-педагогічне забезпечення інклюзивного навчання 

в Україні 
2 —

Разом 20 8

6. Самостійна робота.
Розподіл  годин  самостійної  роботи  для  студентів  денної  та  заочної  форми

навчання:

Підготовка до аудиторних занять – 20 год. / 2 год.

Підготовка до контрольних заходів – 20 год. / 18 год.

Опрацювання окремих тем програми та їх частин, які не викладаються на лекціях

– 40 год. / 90 год.

6.1. Завдання для самостійної роботи
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№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

ДФН ЗФН

1 Філософія інклюзивної освіти 8 16

2 Інвалідність як суспільна проблема та правове забезпечення 

освітньо-корекційних послуг в Україні
8 20

3 Науково-методичні та організаційно-педагогічні проблеми 

теорії і практики впровадження інклюзивної освіти
8 14

4 Складові, фактори розвитку та базові моделі впровадження 

інклюзивної освіти
8 12

5 Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими 

освітніми потребами в соціокультурне середовище
8 12

6 Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання
8 6

7 Курикулум навчального та корекційно-розвивального 

процесів. Модифікація й адаптація курикулуму
8 6

8 Індивідуальний навчальний план: зміст, функції, процес 

розробки, аналіз складових
8 8

9 Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання 8 8

10 Практика впровадження інклюзивної освіти. 8 8

Разом 80 90

7. Методи навчання
При  викладанні  навчальної  дисципліни  «Психологія  інклюзії»

використовуються  пояснювально-ілюстративні  методи  з  використанням

мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням:

– розв’язання проблемних завдань;

– виконання індивідуальних психологічних досліджень;

– тестових завдань;

– прийомів рольової гри;

– доповідей та повідомлень;

– активізації самостійного вивчення студентами літератури;

– навчальних дискусій.

8. Методи контролю
Поточний  контроль  знань  студентів  з  навчальної  дисципліни  проводиться  в

письмовій  формі.  Контрольні  завдання  за  змістовим модулем включають  тестові

питання (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих).

Контроль самостійної роботи проводиться:

– з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;

– з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних завдань.

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.
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Оцінювання  результатів поточної  роботи (завдань,  що  виконуються  на

семінарських  заняттях,  результати  самостійної  роботи  студентів)  проводиться  за

такими критеріями:

1.  Завдання  до  семінарського  заняття  (у  %  від  кількості  балів,  виділених  на

завдання із заокругленням до цілого числа):

0  %  –  завдання  не  виконано;  40%  –  завдання  виконано  частково  та  містить

суттєві  помилки  методичного  або  розрахункового  характеру;  60%  –  завдання

виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в методиці;

80%  –  завдання  виконано  повністю  і  вчасно,  проте  містить  окремі  несуттєві

недоліки  (розмірності,  висновки,  оформлення  тощо);  100%  –  завдання  виконано

правильно, вчасно і без зауважень.

2.  Ситуаційні  вправи,  психолого-педагогічні  дослідження   та  інші  завдання

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням

до цілого числа):

0% – завдання не виконано;

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,

звіт підготовлено недбало;

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження

студента не достатньо аргументовані,  звіт підготовлено з незначним відхиленням

від вимог; 

80%  –  завдання  виконано  повністю  і  вчасно,  проте  містить  окремі  несуттєві

недоліки не системного характеру;

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Іс

п
и

т

С
у
м

аЗмістовий

модуль №1

Змістовий

модуль № 2
Змістовий модуль № 3

30% 30% 40%

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
40 100

8 8 5 5 5 5 6 6 6 6

Шкала оцінювання:

Сума балів за всі види

навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90-100 відмінно  

82-89
добре 

74-81

64-73
задовільно 

60-63

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання

0-34
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни
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10. Методичне забезпечення
Методичне  забезпечення  навчальної  дисципліни  «Психологія  інклюзії»

включає:

1. Конспект лекцій на паперових носіях.

2. Конспект лекцій на електронних носіях.

3. Підручники та навчальні посібники.

4. Навчально-методичні посібники.

5.  Збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів.

7.  Засоби  підсумкового  контролю  (комплект  друкованих  завдань  для

підсумкового контролю).

8. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

9. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Психологія інклюзії» 
10. Роздатковий матеріал до семінарських занять.

11. Рекомендована література

Базова
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.

2. Данілявічутє Є.А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у

єдиній системі освіти в Україні // Дефектологія. Особлива дитина: навчання

і виховання. – №1 (65). – 2013. – С. 2-8.

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

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

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

4. Інклюзивна  освіта.  Підтримка  розмаїття  у  класі:  [практ.  посіб.]  /[Тім

Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин

І.С., 2010. – 296 с.

5. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / 

Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с. – (Серія 

Інклюзивна освіта»).

6. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання:

[навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К.: Видавнича група

«АТОПОЛ», 2011. – 273 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

7. Колупаєва  А.А.  Діти  з  особливими  потребами  в  загальноосвітньому

просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: [навч.-метод. посіб.] /

А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – К.: «АТОПОЛ», 2010. – 96 с. – (Серія

«Інклюзивна освіта»).

8. Колупаєва А.А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному 

закладі: [навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, Е.А. Данілявічутє, С.В. 

Литовченко. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 197 с. – Серія 

«Інклюзивна освіта»). 
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9. Колупаєва А.А. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: 

[навч.-метод. посіб.]/А.А.Колупаєва, Н.З.Софій, Ю.М.Найда - К.: 2007. – 

128 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/ieeditions/?

page_nom     - Назва з екрану

10. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71     - Назва з екрану

11. Лорман  Т.  Сім  стовпів  інклюзивної  освіти.  Як  перейти  від  запитання

«Чому?» до запитання «Як?» // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і

виховання. – №3 (57). – 2010. – С. 3-11.

12. Мартинчук  О.В.  Діти  з  особливими  освітніми  потребами  /  Дитина.

Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи

років / Наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко,
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	6.1. Завдання для самостійної роботи
	№
	з/п
	Назва теми
	Кількість годин
	ДФН
	ЗФН
	1
	8
	16
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	6
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	10
	Практика впровадження інклюзивної освіти.
	8
	8
	Разом
	80
	90

