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1. Загальні відомості  

Одним із напрямів гуманізації системи освіти України є інтегрування 

дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір. Відповідно до 

міжнародних документів, діти з особливими потребами – це особи до 18 років, 

які потребують додаткової підтримки в освітньому процесі (діти з 

порушеннями психофізичного розвитку, діти з інвалідністю, діти-біженці, 

працюючі діти, діти-мігранти, діти – представники національних меншин, 

діти – представники релігійних меншин, діти із сімей з низьким прожитковим 

мінімумом, безпритульні діти, діти-сироти, діти із захворюваннями на 

ВІЛ/СНІД та інші). 

В українському законодавстві термін «діти з особливими освітніми 

потребами» використовується у вужчому розумінні інклюзивної освіти й 

охоплює дітей з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального 

розвитку, сенсорними порушеннями та дітей з інвалідністю. 

Відповідно до ст. 20.6 Закону України «Про освіту» для навчання дітей 

з особливими освітніми потребами заклади освіти за потреби утворюють 

інклюзивні та/або спеціальні групи і класи. У той же час практика свідчить, 

що ця категорія дітей на сьогодні може перебувати на індивідуальному, 

інтегрованому чи інклюзивному навчанні. Проте незалежно від форми 

здобуття освіти, залучення дитини з особливими освітніми потребами до 

закладу передбачає її обов’язковий психологічний супровід, оскільки якими 

б не були потенційні можливості розвитку дитини, у неї завжди залишаються 

специфічні труднощі, зумовлені порушеннями її розвитку.  

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

необхідно розглядати як діяльність практичного психолога, спрямовану на 

створення комплексної системи психологічних умов, що забезпечують 

успішне перебування кожної дитини в конкретному освітньому середовищі. 

У сучасних умовах реформування системи освіти, запровадження 

інноваційних технологій в організацію і зміст навчання підвищення 
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кваліфікації вчителів щодо особливостей роботи з дитиною з особливими 

освітніми потребами вбачається оптимальним шляхом забезпечення 

компетентності педагогів, підвищенням ефективності педагогічного процесу. 

Динаміка змін в освітній галузі України пред’являє нові вимоги до вчителя – 

бути спроможним позбутися педагогічних стереотипів, бути готовим до 

перегляду власних поглядів на професійну діяльність, постійно займатися 

самоосвітою і самовдосконаленням. Проблема ефективності і 

результативності освітнього процесу може бути успішно вирішена лише за 

умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності 

педагога. 

Одним із базових принципів реформування і вдосконалення системи 

освіти є забезпечення безперервності освіти і системи навчання. Курси 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

виступають однією з ланок, що забезпечує процес безперервності освіти, 

процес навчання впродовж життя і професійної діяльності. 

Метою програми є підвищення рівня професійної та особистісної 

компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів 

освіти щодо особливостей психологічного супроводу особистості в умовах 

інклюзивної освіти. Програма навчання (підвищення кваліфікації) педагога 

зорієнтована на можливість здійснення ними у майбутньому такого 

шкільного навчального плану, який буде зосереджуватися на особистості 

дитини з особливими освітніми потребами, орієнтуватися на інтереси учнів, 

прагнутиме відповідати на реальні життєві проблеми, включаючи 

міждисциплінарне знання.  

У процесі підготовки слухачі курсів мають можливість: 

- здобути теоретичні педагогічні знання; 

- удосконалити практичні вміння і навички, необхідні для якісного 

супровіду дитини з особливими освітніми потребами з діяльності в сфері 

освіти; 
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- засвоїти особливості психологічного супроводу особистості в умовах 

інклюзивної освіти. 

Перелік компетентностей що вдосконалюватимуться / 

набуватимуться: 

ЗК.02 – здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, 

спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня 

(соціальна компетентність); 

Психологічна компетентність: 

Б1.2 – здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які 

сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності; 

Б1.3 – здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню 

пізнавальну діяльність. 

Емоційно-етична компетентність: 

Б2.1 – здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, 

потреби, керувати власними емоційними станами. 

Інклюзивна компетентність: 

В1.1. – здатність створювати умови, що забезпечують функціонування 

інклюзивного освітнього середовища. 

Інноваційна компетентність: 

Д1.2 – здатність використовувати інновації у професійній діяльності. 

Акцент у програмі зроблено на методичному аспекті професійної 

психологічного супроводу вчителем закладу загальної середньої освіти 

дитини з особливими освітніми потребами. 

Передбачається ознайомлення з прогресивним психологічним досвідом, 

покликаним вдосконалити й поглибити знання з особливостей роботи з  

дітьми з особливими освітніми потребами, ознайомлення з основами 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, інноваційних педагогічних 

технологій та можливостями їх реалізації в начально-виховному процесі. 

Програма розрахована на 30 години для підвищення кваліфікації 
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вчителів закладів загальної середньої освіти. Основними формами 

проведення навчальних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації є: 

інтерактивні лекції, семінарські заняття, тренінги, розробка і захист 

авторських проєктів. 

   

2. Навчальний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

закладів загальної середньої освіти 

за короткостроковою програмою «Особливості психологічного 

супроводу особистості в умовах інклюзивної освіти» 
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ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

Т1. 
 Теоретичні основи інклюзивної 

освіти 
5  4  1 

Т2. 

Психолого-педагогічний супровід 

дитини з особливими освітніми 

потребами 

8  4 4  

Т3. 

 Формування самоставлення дитини з 

особливими освітніми потребами в 

процесі навчання 

3  3   

Т 4. 
 Психологічні витоки толерантності 

педагога в умовах інклюзивної освіти 
3  2  1 

Т 5. 

 Психічне здоров’я педагога як 

чинник якісного навчального процесу 

в умовах інклюзивної освіти 

3  2  1 

Т 6.  Готовність педагога до змін 5  2 2 1 

 
Виконання та захист підсумкової 

роботи 
3    3 

 Загальна кількість годин: 30  17 6 7 
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Т1. Теоретичні основи інклюзивної освіти 

Тема 1. Сутність інклюзивного навчання.  

Міжнародні стандарти з прав людини у сфері освіти. Офіційні засади 

інклюзивної освіти в Україні. Концептуальна модель використання МКФ-ДП. 

Співпраця з ІРЦ. 

Тема 2. Діти з особливими освітніми потребами: психолого-педагогічний 

портрет 

Категорії дітей з ООП. Категорії (типи) особливих освітніх потреб 

(труднощів). Визначення напрямів, рівнів та обсягів підтримки осіб з 

особливими освітніми потребами в освітньому процесі. Можливості та 

обмеження взаємодії. 

 

 Т2. Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами  

Тема 1. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини.  

Організація системного кваліфікованого супроводу, надання психолого-

педагогічних послуг дітям з ООП. Команда ППС дитини. 

Тема 2. Супровід та навчання дітей з порушенням зору /слуху 

Загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей з порушеннями зору. 

Загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей з порушеннями слуху. 

Тема 3. Супровід та навчання дітей з порушеннями ОРА /мовлення / РАС 

Загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей з порушеннями 

мовлення. Загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. РАС. 

Тема 4. Супровід та навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 
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Загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей з інтелектуальними 

порушеннями, ЗПР. Складні порушення. 

 

Т3. Формування самоставлення дитини з особливими освітніми 

потребами в процесі навчання  

Визначення феномену самоставлення особистості в психологічному 

контексті. Підходи до визначення змісту самоповаги як настановного за 

своєю природою компоненту освіти. Емоційно-ціннісне ставлення до себе, як 

переживання і оцінка власної значущості суб’єкта в процесі соціальної 

активності й навчання. Роль дорослих та однолітків в ситуації формування 

самоставлення дитини з особливими освітніми потребами. 

 

Т 4. Психологічні витоки толерантності педагога в умовах інклюзивної 

освіти 

Психологічне визначення поняття «толерантність». Чинники 

формування толерантного ставлення педагога. Психофізіологічні та генетичні 

механізми розвитку дитини з особливими функціональними й освітніми 

потребами. Усвідомлена толерантність як базовий чинник профілактики 

психоемоційного вигорання педагога в умовах інклюзивної взаємодії. 

 

Т 5. Психічне здоров’я педагога як чинник якісного навчального процесу в 

умовах інклюзивної освіти 

Поняття «психічного здоров’я», усвідомлення чинників та перешкод на 

шляху формування екологічно комфортного освітнього середовища. 

Особливості професійної взаємодії педагога, учнів з ОПП та батьків. 

Формування позитивного ставлення до концепції інклюзії; учнів з ООП, 

можливостей їхнього навчання.  
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Т 6.  Готовність педагога до змін 

Тема 1. Батьки (законні представники) дітей як ключові партнери в 

інклюзивному навчанні 

Шляхи співпраці з батьками. Поради щодо виховання та навчання дітей. 

Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей. Правила 

поведінки, ігри та вправи для занять вдома.  Інформативна бесіда з батьками. 

Тема 2. Готовність педагога до змін 

Психологічні аспекти взаємодії педагога та учня з ООП. Особливості 

взаємодії асистента вчителя (вихователя) та вчителів. 
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1. ВИПУСКОВЕ ЗАВДАННЯ 

Необхідною умовою для отримання слухачами свідоцтв про 

підвищення кваліфікації є проведення підсумкового контролю знань. Це 

завершальний етап навчального процесу, який має показати вміння слухачів: 

 використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання для 

розв’язання професійних проблем; 

 працювати з науковими джерелами; 

 робити висновки, що мають не лише теоретичне, але й практичне значення. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді захисту 

авторського проєкту. 

Відповідно до специфіки навчальної дисципліни випускова робота за 

обраною темою виконується як індивідуальне завдання (або у певних 

випадках як творчий колективний проєкт – у мікрогрупі). 

Тема роботи обирається слухачем самостійно, виходячи з його 

фахових інтересів, проблематики курсу, що вивчається. 

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, 

послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати 

думки. Підготовка та виконання роботи має показати вміння слухача: 

 використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні 

навички для вирішення певних педагогічних завдань; 

 аналізувати літературні, наукові джерела; 

 узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід 

педагогічної діяльності. 

Проєкт може бути представлений у формі: 

 авторських методичних розробок навчальних занять або 

методичних рекомендацій; 

 методичних статей (опублікованих чи підготовлених до 

публікації); 

 опису власного досвіду (авторської методики) з певної проблеми. 
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Передбачено презентацію та захист авторського проєкту.  

ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Інформація має не тільки розкривати заявлену тему, а й  привертати 

увагу слухачів. При цьому вона не повинна бути монотонною і громіздкою 

(15 – 20 слайдів). Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися у 

центрі слайду. 

 кожен слайд має відображати одну думку; 

 текст має складатися з коротких слів та простих речень; 

 рядок має містити 6 – 8 слів; 

 всього на слайді має бути 6 – 8 рядків; 

 дієслова мають бути в одній часовій формі; 

 заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні 

ідеї слайда; 

 слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише 

створюють бар’єр на шляху ефективного передавання даних; 

 кількість блоків статистичних даних на одному слайді має бути не 

більше чотирьох; 

 усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. 

Презентація має відповідати таким критеріям:  

o повнота розкриття теми; 

o якість представленого матеріалу та його викладу; 

o структурування інформації; 

o наявність обов’язкових слайдів (титульний, зміст, список джерел); 

o відсутність граматичних, орфографічних і фактичних помилок; 

 

 


