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Казачінер О. С. Інформаційно-освітній простір для 

навчання дітей з особливими потребами /                       

О. С. Казачінер, Ю. О. Вірич. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2018. – 94 [2] с. – (Б-ка журналу 

«Англійська мова та література» ; Вип. 12 (192)). 

 Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій може стати суттєвим чинником позитивних 

змін у навчанні дітей з особливими потребами, адже 

вони відкривають широкі можливості для покращення 

якості освіти, її доступності. Мета посібника – огляд й 

упорядкування сформованих напрямів та підходів до 

колекційної роботи із застосуванням ІКТ, висвітлення 

основних переваг використання ІКТ в інклюзивній 

освіті, а також викладення власного бачення щодо необхідності пошуку 

ефективних шляхів надання психолого-педагогічної допомоги та інтеграції 

дітей з обмеженими можливостями до системи суспільних взаємовідносин. 

 

Казачінер О. С. Інноваційні педагогічні технології 

навчання дітей з особливостями розвитку /                       

О. С. Казачінер. – Х. : Вид. група «Основа», 2018. –              

96 с. – (Б-ка журналу «Англійська мова та 

література» ; Вип. 11 (191)). 

 У навчально-методичному посібнику 

представлено огляд найбільш поширених сучасних  

інноваційних педагогічних технологій, що 

використовуються під час навчання дітей, які мають 

різноманітні особливості психофізичного розвитку. У 

посібнику здійснено спробу систематизувати наявні 

технології й навести конкретні їх приклади. 

 

 

Казачінер О. С. Інклюзивна освіта в англомовних 

країнах / О. С. Казачінер. – Х. : Вид. група «Основа», 

2018. – 79 [1] с. – (Б-ка журналу «Англійська мова та 

література» ; Вип. 4 (184)). 

 Посібник пропонує інформацію щодо 

впровадження інклюзивної освіти в системи освіти 

різних країн світу. Аналізуються нормативні акти, 

організаційні та методичні питання відносно організації 

процесу навчання учнів з особливими потребами в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

 
 

 

 



Книжки англійською про дітей з особливостями 

розвитку / упоряд. О. С. Казачінер. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2018. – 93 [3] с. – (Б-ка журналу 

«Англійська мова та література» ; Вип. 7 (187)). 

 У пропонованому навчально-методичному 

посібнику зроблено добірку творів дитячої художньої 

літератури, в яких іде мова про різних дітей з 

особливостями розвитку. Вважаємо, що ознайомлення 

вчителів та учнів із цими творами є нагальною 

потребою сьогодення. Вчителі можуть залучати учнів 

до читання, обговорення змісту творів, а також 

розробляти різнорівневі завдання до творів. 

 

 

Любімова А. Впровадження інклюзивної освіти. 

Управлінський аспект / А. Любімова ; упоряд.                         

Ж. Сташко. – К. : Видавнича група «Шкільний 

світ», 2018. – 144 с. (Бібліотека «Шкільного світу»). 
 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

від 15.07.2016 р. № 836 «Про проведення науково-

педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного 

освітнього середовища в Запорізькій області» 

розпочато науково-педагогічний експеримент. 

Основною метою експерименту є напрацювання 

конкретних інструкцій, завдяки яким кожен директор, 

його заступники та педагогічний колектив закладу 

загальної середньої освіти матимуть чіткий план дій для створення умов 

навчання дітей із особливими освітніми потребами. 

 

Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання /  

О. В. Боровська, Л. В. Вікарій, П. М. Герасименко та 

ін. ; упоряд. О. В. Власенко. – К. : Видавнича група 

«Шкільний світ», 2018. – 120 с. (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 У збірці представлено особливості реалізації 

інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти. 

Розкрито основні положення щодо надання рівного 

доступу до освіти дітей з інвалідністю, представлено 

приклади організації гурткової роботи з учнями цієї 

категорії та система психологічної підтримки з 

проведенням тренінгових занять для дітей-волонтерів, 

педагогів-волонтерів та безпосередньо дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Книга буде корисною для адміністрації, педагогічного колективу, 

психологів закладів позашкільної освіти, а також для батьків та учнів. 

 

 

 



Четверікова Н. В. Інклюзивний клас у школі. 

Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів /  

Н. В. Четверікова. – К. : Видавнича група 

«Шкільний світ», 2018. – 136 с. (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 
 Посібник містить практичні матеріали з 

особливостей відкриття та організації роботи в 

інклюзивному класі. Розкрито систему роботи кожного 

учасника команди супроводу учня з особливими 

освітніми потребами та їхні професійні взаємини. 

Запропоновано алгоритм роботи педагогів з адаптації 

та соціалізації учнів з ООП, принципи складання 

індивідуальної програми розвитку та наповнення порт фоліо таких учнів тощо. 

Показано принципи побудови співпраці педагогів із батьками учнів класу, 

зокрема й у нестандартних ситуаціях, в інклюзивному класі. 

 Посібник буде корисним педагогам, які працюють в інклюзивних класах, 

слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентам 

педагогічних спеціальностей, батькам школярів та всім, кого цікавлять 

проблеми розвитку інклюзивної освіти. 

 

Трудове навчання в інклюзивних класах /                          

Є. Г. Беркут, І. М. Брусенська, Л. Л. Кошарська,            

Г. В. Кравченко ; упоряд. Н. І. Боринець,                           

Л. М. Рак. – К. : Видавничий дім «Перше вересня», 

2018. – 144 с. (Бібліотека «Шкільного світу»). 
 Для повноцінного залучення дітей з особливими 

потребами до навчального процесу їм потрібна 

додаткова допомога, а також кваліфікована допомога 

потрібна педагогам, у класах яких навчаються такі діти. 

Створити належні умови для розвитку учнів та їх 

успішного навчання, забезпечити сприятливе 

середовище : усунення фізичних, організаційних та 

психологічних перешкод – основне завдання 

інклюзивного навчання. 

 Книжка містить розробка уроків, приклади робіт, які можна виконувати з 

дітьми з ООП, програми гуртків, приклади виробів, шаблони й схеми до них. 

 Для вчителів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. 


