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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» 
 
Найменування освітньої опції: Інклюзивне навчання. Впровадження і супровід. 
 
Напрям: основи законодавства, виклики для адміністрації закладу освіти, вчителів та 

батьків, створення команди супроводу, комунікація в команді, потреби дитини з 
особливими освітніми потребами у закладі освіти та шляхи їх реалізації. 

 
Мета: надання практичних рекомендацій у відкритті інклюзивних класів та створення 

інклюзивного середовища у закладі освіти, розвиток загальних і фахових компетентностей, 
необхідних для ефективного інклюзивного навчання; мотивація до обміну досвідом між 
учительством, батьківством, дітьми, допомога у створенні індивідуальної програми 
розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей  
«Я І МОЯ ШКОЛА». 

Розробниця програми:  
Тетяна Задорожна, головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти управління освіти Голосіївської державної адміністрації у місті 
Києві, заступник директора школи (інклюзивне навчання), вчитель 
початкових класів. 

 
«Якщо людина має мету, у неї з'являються крила, щоб її 

досягти»  
 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – 

практичні майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи 
онлайн або змішаного навчання. 

 



 

 

Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, батьки дітей з особливими освітніми 
потребами. 

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 15 годин (або 0,5 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 3 години на тиждень, 2 рази на тиждень, 

загалом 2 тижні, 3 години – самостійна робота.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Інклюзивне навчання – один із ключових факторів сучасної української освіти. І це, 

насамперед, про дитину як особистість, про її соціалізацію та комунікацію, про її власну 
освітню траєкторію.  

 
Європейський досвід і аналіз систем освіти у багатьох країнах світу доводить 

необхідність і важливість навчання всіх дітей у одному середовищі і одному просторі. 
Адміністративні заклади, вулиці, транспорт, магазини максимально пристосовані до потреб 
та можливостей кожної людини. Це реальні і повсякденні речі, до яких звикають змалку і 
це є нормою. Тому моє завдання – створення позитивного сприйняття інклюзії, 
імплементація власного досвіду і виявлення та реалізація можливостей Вашого закладу 
освіти для впровадження інклюзивного навчання. 

 

Курс складатиметься з таких модулів: 
1. Законодавча база та документація закладу освіти. 
2. Створення інклюзивного освітнього середовища. 
3. Виклики для адміністрації закладу, очікування батьків, створення команди 

супроводу дитини та передумови успішної співпраці усіх її членів. 
4. Практична частина: 
− створення Індивідуальної програми розвитку дитини; 

− моделювання роботи команди супроводу, першого знайомства з дитиною та її 
батьками; 

− адаптація та модифікація програми відповідно до можливостей дитини. 

 



 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: 
Фахові: 

− інклюзивна компетентність; 

− психологічна компетентність; 

− емоційно-етична компетентність; 

− громадянська та соціальна компетентність; 

− компетентність педагогічного партнерства; 

− інноваційна компетентність; 

− здатність до навчання впродовж життя; 

− рефлексивна компетентність. 
 
Загальні: 

− вивчення основних нормативних документів, пов'язаних з інклюзивним навчанням; 

− створення інклюзивного простору закладу освіти; 

− ефективна комунікація між учасниками команди супроводу дитини; 

− розуміння можливостей та потреб дитини, використання її сильних сторін у 
комунікації  з іншими учасниками освітнього процесу та її навчанні; 

− мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу та 
впровадження інклюзії. 

 
Очікувані результати навчання: 
По завершенню курсу учасники й учасниці розумітимуть суть інклюзії та шляхи її 

впровадження у закладі освіти. Отримають практичні навички адаптації та модифікації 
навчального матеріалу. Особлива увага буде приділена створенню основного документу, 
який супроводжуватиме учня під час здобуття освіти - Індивідуальної програми розвитку 
дитини, що дасть можливість спостерігати за динамікою її розвитку, аналізувати  потреби 
та розвивати її сильні сторони упродовж освітнього процесу. А налагоджений процес 
комунікації між усіма учасниками Команди стане запорукою успішної соціалізації дитини з 
особливими потребами. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 



 

 

Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
 Google-форма: https://bit.ly/inclusioninsecondaryeducation. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/inclusioninsecondaryeducation

