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Анотація дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Організація роботи інклюзивно-ресурсних центрів» 
належить до вибіркових компонентів освітньо-професійної програми «Спеціальна 
освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 
Спеціальна освіта. Інклюзивна освіта означає рівний доступ до навчання усіх дітей 
з урахуванням різних освітніх потреб та індивідуальних можливостей і спільне 
навчання, включаючи організацію спільних навчальних занять, виховних заходів і 
дозвілля. Черговим досягненням на шляху розвитку інклюзії стало реформування 
існуючої системи психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) у сучасні 
інклюзивно-ресурсні центри, що покликані допомагати дітям отримати якісну 
освіту та жити повноцінним суспільним життям. І саме фахівці ІРЦ працюють за 
новими, більш прогресивними та якісними підходами до роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами. Адже завдання ІРЦ – забезпечити системний 
кваліфікований супровід дитини з ООП протягом всього навчання – від 2до 18 
років. 

 
Метою вивчення дисципліни є: засвоєння теоретико-методологічних, 

нормативно-правових та організаційно-методичних засад роботи ІРЦ, формування 
системи знань, умінь, навичок з корекційної та діагностичної діяльності вчителя, 
що забезпечують реалізацію функцій, покладених на спеціального педагога у 
цілому, здійснення майбутніми фахівцями-дефектологами навчально-корекційного 
процесу на високому якісному рівні, можливість самореалізації й 
самовдосконалення. 

 
Завдання вивчення дисципліни: 
1) засвоєння змісту основних принципів і засад ІРЦ; 
2) оволодіння знаннями щодо міжнародного та національного законодавства у 

сфері інклюзивної освіти, зарубіжного досвіду; 
3) засвоєння основних принципів та технологій організації роботи ІРЦ; 
4) формування освіченої, творчої особистості майбутнього вчителя, 

корекційного педагога, здатного створити позитивний клімат в освітньому 
середовищі та поза його межами. 

 
Очікувані результати вивчення курсу 

У процесі вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються такі 
компетентності:  

інтегральна: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у 

галузі спеціальної та інклюзивної освіти або у процесі навчання, що передбачає 
застосування основних теорій та методів дефектології і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

 



загальні: 
ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-8. Здатність працювати в команді. 
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії. 
ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
 
Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК) 
СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження 

життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими 
освітніми потребами.  

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і 
розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-
біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності. 

СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-корекційну роботу з 
урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, 
зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних 
можливостей осіб із особливими освітніми потребами. 

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у 
роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, 
доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 

СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-
педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів. 

СК-7. Здатність дотримуватися вимог до організації корекційно-розвивального 
освітнього середовища. 

СК-8. Готовність до діагностико-консультативної діяльності. 
СК-10. Здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка 

виховує дитину з особливими освітніми потребами. 
СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм 

суб’єкт-суб’єктної комунікації. 
СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому 

рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та 
їхньої соціальної інтеграції. 

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними 
порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення 
до їх індивідуальних потреб. 

СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, 
національному, європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою 
формування толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими освітніми 
потребами, розвитку здатності до рефлексії, включаючи спроможність обдумувати 
як власні, так й інші системи цінностей. 

 
 

  



Програмні результати навчання 
РН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до 

спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального 
дослідження у професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки 
отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження. 

РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 
розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти. 

РН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, 
обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань. 

РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти 
сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати 
достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх 
інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення 
найоптимальніших умов для здобуття освіти. 

РН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньо-
корекційного процесу в різних типах закладів. 

РН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-
педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням 
їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей. 

РН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність. 

РН9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних 
закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів 
у закладах загальної середньої освіти тощо. 

РН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, 
технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей 
з особливими освітніми потребами. 

РН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими 
освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності. 

РН16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і 
законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. 

РН18. Вміти здійснювати супровід сімей, що виховують дітей з особливими 
освітніми потребами. 

РН19. Організовувати і керувати колективом дітей з особливими освітніми 
потребами. 

 
 
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем: щосереди, з 

10.00 до 13.00.  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка 

і щочетверга, з 12.00 до 16.00.  
E-mail викладача:  

 
 
 
 

 


