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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму складено на основі типової програми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в 

закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «нова 

українська школа (Наказ МОН №1310 від 10.102019р.). 

 

Мета: підготувати асистентів вчителів для організації та здійснення навчання 

дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти. 

Очікувані цілі: 

 Підготувати учасників тренінгу до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами у  закладах загальної середньої освіти. 

 Поглибити компетентності учасників з питань інклюзивного навчання в 

умовах закладу загальної середньої освіти. 

 Сформувати розуміння ролі очікувань щодо осіб з особливими освітніми 

потребами, як визначального критерія подальшого успіху чи неуспіху 

таких людей. 

 Навчити учасників визначати індивідуальні особливості учнів як основу 

індивідуалізації та диференціації навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 Ознайомити учасників із законодавчою базою і нормативно-правовим 

забезпеченням  інклюзивного освіти. 

 Ознайомити учасників з структурою індивідуальної програми розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами. Навчити складати 

адаптовану та модифіковану навчальні програми. 

 Ознайомити учасників з поняттям команди психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу   

загальної середньої освіти. 

 Ознайомити учасників з основними термінами, важливими для 

розуміння булінгу та його попередження в учнівському середовищі. 

 Навчити учасників основним технікам та прийомам нормалізації/ 

відновлення психоемоційного та фізичного стану. 

 Ознайомити учасників з основними принципами роботи з дорослими. 

Обсяг програми: 18 год. 

Форма проведення тренінгу: очно-дистанційна (6 годин - очна (денна); 12 

годин - дистанційна (онлайн)). 

 

 



Навчальний план 
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1. Знайомство учасників Очікування. Засадничі правила 

тренінгу (розгляд програми, логістика занять). 

Основні принципи роботи з дорослими. Ролі 

сучасного тренера. Перешкоди на шляху до активного 

навчання та шляхи їх подолання. 

1  1    

2. Вступна сесія. Інклюзивне навчання в сучасному 

освітньому середовищі: підходи і бачення. 

Інклюзивне навчання: сутність, принципи, переваги. 

Основні поняття: сегрегація, інтеграція, інклюзія. 

Медична і соціальна моделі. Інклюзивне навчання та 

діти з особливими освітніми потребами. Основні 

міжнародні документи та українське законодавство 

про інклюзивне навчання. 

2  2    

3. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в умовах закладу 

освіти: члени команди та їх функції, батьки як 

рівноправні члени команди. 

1  1    

4. Складання індивідуальної програми розвитку 5  5    

5. Індивідуалізація і диференціація викладання як 

врахування індивідуальних особливостей кожної 

дитини. 

2  2    

6. Особливості організації інклюзивного освітнього 

середовища: принципи універсального дизайну та 

розумного пристосування, ресурсна кімната, 

медіатека. 

2  2    

7. Роль асистента вчителя в класі з інклюзивним 

навчанням: основні ролі і функції, практика спільного 

викладання, нормативно-правове забезпечення роботи 

асистента вчителя, ведення документації. 

2  2    

8. Створення  системи ефективної протидії булінгу в 

інклюзивному освітньому середовищі. Усвідомлення і 

прийняття відмінностей. 

1  1    

9. Співпраця з місцевою громадою: інклюзивно-

ресурсний центр та інші ресурси для забезпечення 

підтримки закладам освіти з інклюзивним навчанням, 

робота з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами. 

1  1    



10. Підтримка вчителя у процесі змін: як уникнути 

емоційного вигорання. Створення професійних 

спільнот. 

1  1    

 ВСЬОГО: 18  18    

 

 

Зміст програми  

ТЕМА 1. Знайомство учасників. Очікування. Засадничі правила тренінгу 

(огляд програми, логістика ). Основні принципи роботи з дорослими. Ролі 

сучасного тренера. Перешкоди на шляху до активного навчання та шляхи їх 

подолання. 

Навчальні результати: 

 Учасники познайомляться для ефективної подальшої взаємодії. 

 Учасники заявлять власні очікування щодо тренінгу для розуміння і 

обґрунтування мети тренінгу. Напрацюють засадничі правила тренінгу. 

 Учасники ознайомляться з сутністю інтерактивного навчання. 

 Учасники напрацюють навичку активного навчання, що базується на 

таксономії Блума. 

 Учасники розумітимуть, що основний фокус тренінгу не на тренері і 

процесі викладання, а на учасниках і процесі навчання. 

 Учасники ознайомляться з різними ролями тренера (фасилітатор, лідер, 

консультант, менеджер, наставник). 

 Учасники ознайомляться з трьома видами практики рефлексії. 

ТЕМА 2. Інклюзивне навчання у сучасному освітньому середовищі: підходи і 

бачення. Інклюзивне навчання: сутність, принципи, переваги. Основні 

поняття: сегрегація, інтеграція, інклюзія. Медична і соціальна моделі. 

Інклюзивне навчання та діти з особливими освітніми потребами. Основні 

міжнародні документи та українське законодавство про інклюзивне навчання. 

Навчальні результати: 

 Учасники розумітимуть сутність інклюзивного навчання. Визначать 

початковий рівень обізнаності щодо інклюзивного навчання в закладах 

загальної середньої освіти. 

 Учасники ознайомляться з різними підходами та баченнями щодо 

інклюзивного навчання в сучасному освітньому середовищі. 

 Учасники сформують власне бачення щодо інклюзивного навчання у 

сучасному освітньому середовищі. 



 Учасники розумітимуть роль очікувань щодо людей з особливими 

освітніми потребами. 

 Учасники ознайомляться з основними термінами, важливими для 

розуміння інклюзивного навчання в контексті основних міжнародних 

документів, а також в контексті українського законодавства. 

 Учасники розумітимуть відмінності між сегрегацією, інтеграцією та 

інклюзією, які відображають різні моделі розуміння інвалідності чи 

особливих потреб, а саме: медичну та соціальну моделі. 

 Учасники знатимуть основні переваги інклюзивного навчання для усіх 

учасників освітнього процесу. 

ТЕМА 3.  

Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах закладу освіти: члени команди ті їх функції, батьки як 

рівноправні члени команди. 

Навчальні результати: 

 Учасники розумітимуть значення, принципи та основні завдання 

командного підходу підходу і роботі з учнями з особливими освітніми 

потребами. 

 Учасники ознайомляться з поняттям «психолого-педагогічний супровід 

дитини з особливими освітніми потребами», умовами ефективного його 

функціонування у закладі освіти з інклюзивним навчанням. 

 Учасники ознайомляться із складом команди психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 

дошкільної та загальної середньої освіти. 

 Учасники знатимуть функції кожного члена команди супроводу у роботі 

з учнями з особливими освітніми потребами. 

 Учасники визначать роль батьків як рівноправних членів у роботі 

команди супроводу, визначать коло можливостей батьків щодо 

навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

ТЕМА 4. Складання індивідуальної програми розвитку. 

 Навчальні результати: 

 Учасники ознайомляться із поняттям «індивідуальна програма 

розвитку» та з її основним принципом – індивідуальним підходом до 

визначення навчальних цілей кожної дитини з особливими освітніми 

потребами. 

 Ознайомляться із стандартизованою формою документу. 

 Учасники ознайомляться із структурою індивідуальної програми 

розвитку. 

 Учасники знатимуть етапність написання ІПР. 



 Учасники напрацюють навичку проведення дослідження рівня знань, 

умінь і навичок учнів. 

 Учасники оволодіють навичкою спостереження та визначення 

потенційних можливостей учнів з особливими освітніми потребами, 

сильних рис особистості та індивідуальних потреб.  

 Учасники оволодіють навичками визначення пріоритетів у навчальних 

цілях. 

 Учасники вироблять навичку визначення навчальних цілей у 

відповідності до потреб дитини. 

 Учасники навчаться формулювати навчальні цілі, визначати зміст 

навчання та способи оцінювання (моніторингу) навчальних досягнень 

учнів з особливими освітніми потребами. 

 Учасники попрактикуються у формулюванні індивідуальних 

навчальних цілей і видів діяльності, виходячи з вимог 

стандартів/програм і враховуючи індивідуальні особливості учнів. 

 Учасники ознайомляться з поняттями адаптації та модифікації 

навчальної діяльності  

 Учасники напрацюють навички адаптації та модифікації навчальних 

програм. 

 Учасники отримають навички адаптації навчального середовища та 

навчальної діяльності для реалізації індивідуальних цілей учнів з 

особливими освітніми потребами у навчальному процесі та реалізації 

адаптацій та модифікацій під час уроку. 

ТЕМА 5. Індивідуалізація та диференціація, як врахування індивідуальних 

особливостей кожної дитини. 

Навчальні результати: 

 Учасники розрізнятимуть поняття диференціації і індивідуалізації 

навчання, розумітимуть переваги індивідуального підходу в 

інклюзивному класі. 

 Учасники визначать, які форми індивідуалізації і диференціації вчителі 

можуть використовувати. 

 Учасники ознайомляться з різними типами множинного інтелекту за 

Г.Гарднером, засобами навчання для учнів з різними типами МІ, 

плануватимуть навчальні види діяльності з урахуванням різних типів 

інтелекту. 

ТЕМА 6. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: 

принципи універсального дизайну та розумного пристосування, ресурсна 

кімната, медіатека. 

Навчальні результати: 



 Учасники розумітимуть значення концепції інклюзивної освіти, 

складові інклюзивного навчання, такі як інклюзивна культура, 

інклюзивна політика та інклюзивна практика. 

 Учасники ознайомляться з поняттям та основними стратегіями 

розбудови інклюзивного освітнього середовища за принципами 

універсального дизайну навчання та його розумного пристосування, 

важливості безбар’єрного навчання в контексті українського 

законодавства. 

 Учасники ознайомляться із сучасними візуальними засобами навчання 

та матимуть змогу практично застосувати набуті знання в процесі 

інтерактивних форм взаємодії. 

 Учасники знатимуть переваги організації роботи ресурсної кімнати та 

медіатеки в закладах середньої освіти, де навчаються діти з особливими 

освітніми потребами, функції та практичне використання 

мультимедійного простору та ресурсного забезпечення процесу 

навчання та успішної соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

ТЕМА 7. Роль асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням: основні 

функції і завдання, форми співпраці. 

Навчальні результати: 

 Учасники розумітимуть основні ролі та функції асистента вчителя в 

інклюзивному класі, що є визначальними в організації освітнього 

процесу. 

 Учасники ознайомляться з нормативно-правовим забезпеченням роботи 

асистента вчителя та веденням необхідної документації в контексті 

українського законодавства. 

 Учасники розумітимуть основні компетенції, які повинні бути 

притаманними  асистенту вчителя, які відіграють важливу роль для 

успішної та продуктивної його діяльності. 

 Учасники знатимуть, як побудувати ефективні взаємовідносини між 

учителем та асистентом вчителя в класі з інклюзивним навчанням. 

 Учасники ознайомляться з основними моделями викладання в класі з 

інклюзивним навчанням. 

 Учасники ознайомляться з основними моделями спільного викладання в 

класі з інклюзивним навчанням та особливостями успішної взаємодії 

вчителя, асистента вчителя та учнівського колективу. 

ТЕМА 8. Створення системи ефективної протидії булінгу в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Навчальні результати: 



 Учасники ознайомляться з основними термінами, важливими для 

розуміння булінгу, та його характеристиками в контексті основних 

міжнародних досліджень. 

 Учасники розумітимуть відмінності між булінгом та конфліктом. 

 Учасники ознайомляться з основними етапами створення атмосфери 

уваги, співчуття та співпраці у дитячому середовищі. 

 Учасники відпрацюють практичні вправи за даною темою. 

ТЕМА 9. Співпраця з місцевою громадою: інклюзивно-ресурсний центр та 

інші ресурси для забезпечення додаткової підтримки закладам освіти з 

інклюзивним навчанням. 

 Учасники ознайомляться із структурою та основними напрямками 

роботи ІРЦ. 

 Учасники ознайомляться з варіантами співпраці з місцевою громадою. 

 Учасники напрацюють варіанти додаткової підтримки закладам освіти з 

інклюзивним навчанням через співпрацю з громадськими 

(батьківськими) організаціями, які працюють з особами з особливими 

освітніми потребами. 

 

ТЕМА 10. Підтримка педагога в процесі змін: як уникнути емоційного 

вигорання, створення професійних спільнот. 

 Учасники розумітимуть значення власного психоемоційного стану для 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 Учасники навчаться розпізнавати симптоми емоційного вигорання та 

своєчасно діагностувати їх. 

 Учасники оволодіють основними техніками та прийомами 

нормалізації/відновлення власного психоемоційного та фізичного стану. 


