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Результати навчання: формування компетентності організації навчального процесу фаху викладача 

(вчителя) інклюзивної групи (класу). 

знати: 
 сутність диференціації процесу викладання та оцінювання знань в умовах інклюзивного класу; 

 різницю між типовим та диференційованим викладанням; складові педагогічної майстерності викладача 

інклюзивного класу; методи, прийоми, засоби і форми організації навчання учнів в інклюзивному класі; 

сучасні методи, прийоми навчання учнів з різним психофізичним розвитком та нозологічними 

особливостями; диференціацію процесу викладання в межах стандартної навчальної програми; 

 особливості диференціації навчального процесу при комбінації стандартної та індивідуальної форм 

навчання; соціальне вміння як мету навчання і виховання дитини та його роль у розвитку особистості; 

 методичні підходи диференціації навчального процесу для підтримки соціального розвитку учнів; 

вміти: 
 аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини; 

 застосовувати різні методи диференціації навчального процесу; 

 організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку; 

 застосовувати інтерактивні методи, тренінгові технології, форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності дітей з метою покращення соціальних навичок дитини; 

 корегувати облаштування середовища з метою більш продуктивного навчання дітей з різними 

особливостями психофізичного розвитку; корегувати навчальне навантаження на основі функціонально-

поведінкового оцінювання дитини; складати план позитивного поведінкового втручання з метою 

повноцінної соціалізації дитини. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Мета: У процесі вивчення цього курсу студенти набувають знань з педагогічної теорії, ознайомлюються із 

найважливішими положеннями із сучасних теорій та концепцій освіти, навчання, виховання, що потрібні 

вчителю, який працює в інклюзивному класі. Студенти мають змогу зрозуміти поняття диференційованого 

викладання в інклюзивному класі в залежності від психофізичних особливостей учнів, зв'язок викладання з 

результатами диференційованого оцінювання. Також студенти набувають знань щодо диференціації 

навчального процесу та облаштування середовища з точки зору нозологічних особливостей учнів та процесу 

формування соціальних вмінь. 

Завдання: Здійснити теоретичний і методологічний аналіз сучасного стану проблеми інклюзивного навчання 

діей з порушенням психофізичного розвитку. Обгрунтувати методологічні основи діагностики особливостей 

функціонування дітей з порушенням психофізичного розвитку. Навчитись визначати рівень сформованості 

соціальних навичок, типового патерну поведінки та показників соціальної компетентності дітей з порушенням 

психофізичного розвитку дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання. Встановлювати 

особливості формування навчальних, соціальних компетенцій у дітей різних вікових категорій та дітей з різним 

ступенем психофізичного порушення. 
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота 
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