
Опис навчальної дисципліни вільного вибору  

ОПП Спеціальна освіта. Інклюзивна освіта. 

 

Вибіркова дисципліна ВД 4.1 Організаційно-методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

Рівень BO Другий, магістерський 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 

016 Спеціальна освіта/Спеціальна освіта. Інклюзивна 
освіта 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього120 годин (4 кредити) 

аудиторні 24 год.: 10 – лекційні, 14 – практичні 
(8 год – консультації, 88 год – самостійна  робота) 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Автор дисципліни Кузава Ірина Борисівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Доступність якісної освіти є вагомою складовою та 
передумовою забезпечення прав та рівних 
можливостей у житті кожної дитини 

Що буде вивчатися Змістовий модуль І. Організаційні аспекти утворення  
 і діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
Тема 1. Алгоритм створення, статус, завдання, 
функції ІРЦ. 
Тема 2. Кадрове забезпечення ІРЦ. 
Тема 3. Документація ІРЦ. 
Тема 4. Вимоги щодо оснащення ІРЦ. 
 

Змістовий модуль ІІ. Методичні аспекти діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 
Тема 8. Комплексна психолого-педагогічна оцінка 
розвитку дітей від 2 до 18 років. 
Тема 9. Загальні рекомендації щодо навчання і 
виховання дітей із ООП. 
Тема 10. Робота з батьками в умовах ІРЦ. 

Чому це цікаво/треба вивчати Мета навчальної дисципліни полягає в розкритті 

організаційних засад утворення та функціонування 

інклюзивно-ресурсних центрів, наданні рекомендації 

щодо реалізації основних функцій інклюзивно-

ресурсних центрів, зокрема проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічних, корекційно-

розвивальних послуг дітям з особливими освітніми 

потребами та забезпечення їх системного 

кваліфікованого супроводу. 



Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити 
інноваційну діяльність з метою отримання нових 
знань, створення нових та удосконалення 
традиційних технологій викладання і 
супроводження та в ширших мультидисциплінарних 
контекстах.  
РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні 
методики і технології корекційно-розвивальної 
роботи з особами з особливими освітніми 
потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення 
навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих 
осіб.  
РН 4. Добирати та застосовувати ефективні 
методики комплексного оцінювання розвитку дітей, 
рефлексувати та критично аналізувати достовірність 
одержаних результатів оцінювання, визначати на 
основі їх інтерпретації особливі освітні потреби 
дітей та рівень освітньої підтримки.  
РН 5. Аргументувати, планувати та надавати 
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 
послуги (допомогу) відповідно до рівня 
функціонування, обмеження життєдіяльності та 
розвитку дитини з особливими освітніми потребами, 
забезпечувати ефективність власних дій.  
РН 6. Встановлювати ефективну взаємодію з 
батьками, колегами, фахівцями, різними 
соціальними інституціями з метою забезпечення 
якості спеціальної та інклюзивної освіти на засадах 
партнерства.  
РН 7. Робити фаховий внесок до професійних знань 
і практики та оцінювання результатів діяльності 
команди у сфері психолого-педагогічного супроводу 
дітей з особливими освітніми потребами в 
інклюзивному освітньому середовищі, мотивувати 
учасників команди супроводу до досягнення 
спільних цілей.  
РН 8. Приймати ефективні рішення з питань 
спеціальної та інклюзивної освіти, у тому числі у 
складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати 
їх розвиток; визначати фактори, що впливають на 
досягнення поставлених цілей, зокрема, вимоги 
споживачів; аналізувати і порівнювати 
альтернативи; оцінювати ризики та імовірні 
наслідки рішень.  
РН 12. Організовувати та здійснювати методичний 
супровід процесу навчання, виховання й розвитку 
дітей з особливими освітніми потребами в умовах 
спеціальних закладів освіти та інклюзивного 
освітнього середовища.  
РН 13. Розробляти та реалізовувати заходи зі 
створення безпечного і здоров’язбережувального 
освітнього середовища, забезпечувати його якість та 
ефективність освітнього процесу з урахуванням 
особливих освітніх потреб, можливостей та 
здібностей дітей.  



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Вивчення запропонованого курсу дасть 

можливість здобувачам вищої освіти оволодіти 

знаннями та уміннями, необхідними для забезпечення 

набуття таких компетентностей: 
ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо.  
ЗК-3. Здатність працювати в команді.  
ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях.  
СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, 
методологічний та емпіричний аналіз актуальних 
проблем спеціальної та інклюзивної освіти.  
СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати 
інноваційні методики і технології корекційно-
розвивальної роботи з особами з особливими 
освітніми потребами (залежно від спеціалізації).  
СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, 
корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з 
урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів.  
СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, 
колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими 
освітніми потребами на засадах партнерства.  
СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у 
складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися 
до нових ситуацій професійної діяльності.  
СК-7. Здатність до організації освітнього процесу у 
спеціальних закладах дошкільної і загальної 
середньої освіти з використанням сучасних засобів, 
методів, прийомів, технологій.  
СК-8. Здатність до організації процесу навчання, 
виховання й розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивного освітнього 
середовища.  
СК-9. Здатність до організації безпечного і 
здоров’язбережувального освітнього середовища, у 
тому числі інклюзивного освітнього середовища.  
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