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Найменування програми: 

Інклюзія в освіті 

 

Мета програми: 

Професійний розвиток педагогів, зокрема інклюзивної та емоційно-етичної 

компетентності. Удосконалення фахової майстерності у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами з урахуванням психолого-фізіологічних 

особливостей здобувачів освіти певного віку. Формування  у педагогів 

готовності до створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 

механізмів забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами. Розвиток готовності педагогів до 

впровадження сучасних підходів організації освітнього  процесу та 

моделювання навчальних занять із врахуванням запитів учнів з особливими 

освітніми потребами, вдосконалення педагогічної майстерності та 

компетентності вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки. 

 

Напрям підвищення кваліфікації:  

 професійні компетентності педагога, необхідні для роботи у класі/групі з 

інклюзивною формою навчання;  

 психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку; 

– створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища; 

– особливості (специфіка) інклюзивного навчання; 

– забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

Досягнуті результати навчання (компетентності, що 

вдосконалюватимуться/набуватимуться). 

Удосконалення професійної компетентності 

 – у сфері міжнародного та національного законодавства у сфері інклюзивної 

освіти (знання основних міжнародних і національних законодавчих 

документів, їхньої ролі у впровадженні інклюзивної освіти);  

– у сфері концептуальних засад інклюзивної освіти (знання та розуміння 

основних принципів інклюзивної освіти; розуміння широкого контексту 

інклюзивної освіти як освіти для усіх без винятку; знання та розуміння 

трирівневої моделі підтримки дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання);  



– у сфері закономірностей та вікових особливостей дітей, у тому числі дітей з 

особливими освітніми потребами (знання закономірностей розвитку дитини у 

різних вікових періодах; володіння базовими знаннями щодо використання 

Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків в освіті для забезпечення необхідних змін в 

освітньому процесі);  

– у сфері організації інклюзивного освітнього середовища (обізнаність з 

основними принципами роботи команди психолого-педагогічного супроводу; 

особливостями створення індивідуальної програми розвитку; забезпечення 

рекомендацій щодо здійснення необхідних адаптацій і модифікацій в 

освітньому процесі);  

– у сфері міжособистісної взаємодії та співпраці з батьками, іншими членами 

команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами; у сфері професійного розвитку (здатність до рефлексії, вміння 

критично мислити та здійснювати самооцінку власної професійної діяльності; 

вміння визначати власні сильні та слабкі сторони, визначати професійні цілі 

та реалізувати їх на практиці). 

 

Обсяг програми: 30 годин (1 кредит) 

 

Форма підвищення кваліфікації: інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева) та без відриву від виробництва. 

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації. 

 

Місце проходження курсів: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, вул. Лізи Чайкіної, 33, . Кременчук, Полтавська обл. 

 

Строки виконання програми: відповідно до плану-графіку, складеного  на 

основі поданих заявок. 

 

Вартість курсів: вартість курсів встановлюється відповідно до затвердженої 

калькуляції, яка оприлюднюється на сайті коледжу. 

 

Форми проведення занять: настановне (установче) заняття, інтерактивна 

лекція, практичне заняття, навчальний тренінг, майстер-клас, дискусія, 

конференція з обміну досвідом, консультація, дистанційна консультація, 

педагогічна практика. 

 

Графік освітнього процесу: курси проводяться впродовж календарного 

року: із січня по грудень включно. 
  



 

Зміст програми: Л- лекції, П-практичне заняття, З - залік 

№ Назва розділу,  теми Всього Л П З 

 

Модуль 1. Дидактичні засади організації 

освітнього процесу в умовах інклюзивного 

навчання 

7 6 1  

1.  Інструктивно-методичне заняття.  - 1  

2.  
Організація інклюзивного навчання, його 

нормативно-правове забезпечення.  
 2 -  

3.  

Порядок організації  та забезпечення 

впровадження інклюзивного навчання на рівні 

закладу освіти. 

 2 - 

 

 

4.  

Комплексна психолого-педагогічна оцінка 

розвитку дитини. Особливості складання 

висновку. 

 2 - 

 

 

Модуль 2. Теорія і практика вдосконалення 

емоційно-етичної компетентності 

працівників освіти 

4 2 2  

1. 
Методи запобігання емоційному вигоранню. 

Навички єфективної комунікації. 
 1 1 

 

2. 
Методи запобігання булінгу та конфліктам у 

закладах освіти. 
 1 1 

 

 

Модуль 3. Теорія і практика вдосконалення 

інклюзивної компетентності працівників 

освіти 

16 9 7  

1. 
Етапи психологічного та сенсорно-моторного 

розвитку дитини. 
 2 -  

2. Особливі освітні потреби. Рівні підтримки.  1 1  

3. Аутизм — вчора, сьогодні, завтра.  1 1  

4. Методи корекції негативної поведінки.  1 1  

5. Типи та види психічних розладів у дітей.  2 2  

6. 
Психологічні особливості роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами. 
 2 2  

 Модуль 4. Підсумковий     

1. Залік 3 - 1 2 

2. Вихідне діагностування  - 1 - 

 Разом  30 17 11 2 

 

 

 


