
Інклюзивна освіта – вимога часу

1.  Блеч  Г.  О.  Комплекс  програмно-методичного  забезпечення  «Зміст
корекційно-спрямованого  навчання  і  виховання  розумово  відсталих  дітей  у
спеціальних  дошкільних  закладах  (програма  ознайомлення  з  навколишнім,
методичні рекомендації, дидактичні матеріали) / О. Г. Блеч. – К., 2013. – 96 с.

У  програмному  методичному  комплексі  представлено  зміст,  основні  методичні
підходи  та  дидактичні  матеріали  щодо  сенсорного  виховання  дітей  дошкільного  віку  з
розумовою відсталістю.

Адресовано  педагогам-дефектологам,  психологам,  керівникам  спеціальних
загальноосвітніх  навчальних  закладів  для  дітей  з  розумовою  відсталістю,  центрів
психолого-педагогічної  реабілітації  та  корекції,  соціально-реабілітаційних  центрів,
методистам,  викладачам,  студентам  вищих  навчальних  закладів,  усім,  хто  цікавиться
проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

2.  Дидактичні  основи  навчання  дітей  з  порушеннями інтелектуального
розвитку. Методичний посібник / Укл. Л. О. Прядко, О. О. Фурман. – Суми :
РВВ СОІППО. – 2015. – 104 с. 

У  методичному  посібнику  висвітлені  теоретичні  основи  навчання  дітей  з
порушеннями інтелекту, методики, які сприяють формуванню основних академічних умінь.
Окремі  розділи  присвячені  методиці  навчання  української  мови  та  математики  дітей
вказаної категорії з наведенням конкретних прикладів завдань та алгоритмів їх розв’язання,
що  буде  беззаперечною  допомогою  для  вчителів  загальноосвітніх  навчальних  закладів.
Таблиці та схематичні малюнки, подані в тексті, значно полегшать сприйняття матеріалу.

Посібник  призначений  педагогічним  працівникам  загальноосвітніх  навчальних
закладів для практичного використання.

3.  Діти  з  особливими  потребами  в  школі:  Психолого-педагогічний
супровід  /  О.  Романова  та  ін.  –  К.  :  Шк.  світ,  2011.  –  128  с.  –  (Бібліотека
«Шкільного світу»).

У книжці зібрані матеріали про особливих дітей: їх проблеми та проблеми батьків,
інклюзивну освіту, соціалізацію й адаптацію дітей з особливими потребами в суспільстві.

Окремий розділ  присвячено роботі  соціального педагога з такими дітьми.  У книзі
пропонується практичний матеріал: розробки уроків, тренінги, анкети, тести, розвивальні
програми, перелік нормативних документів тощо.

Методичні  матеріали  будуть  корисні  батькам,  учителям.  Спеціалістам
психологічної  служби  та  психолого-медико-педагогічних  консультацій,  студентам,  які
прагнуть змінити становище дітей з особливими потребами.



4. Єфімова С. М. Лідерство та інклюзивна освіта Лідерство та інклюзивна
освіта:  навч.-метод.  посіб.  /  С.  М.  Єфімова,  С.  В.  Королюк;  за  заг.  ред.
А. А. Колупаєвої. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 164 с.

У  посібнику  вміщено  теоретичні  та  навчально-методичні  матеріали  до  курсу
«Лідерство  та  інклюзивна  освіта».  Особлива  увага  приділяється  методологічній  основі
лідерства,  практичним  аспектам  управління  загальноосвітнім  навчальним  закладом,  де
впроваджується інклюзивна форма навчання.

Посібник адресовано викладачам та слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів
післядипломної  педагогічної  освіти,  викладачам  і  студентам вищих  навчальних  закладів,
науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної та спеціальної
освіти.

5.  Іванова  Т.  Корекція  заїкання  /  Т.  Іванова,  Т.  Кваша  ;
Упоряд. Т. А. Шаповал. – К. : «Вид. гр. «Шк. світ», 2015. – 136 с. – (Бібліотека
«Шкільного світу»).

Укнижці  висвітлено  проблему  заїкання,  його  походження,  парадокси,  корекцію  та
допомогу дошкільникам і підліткам, які заїкаються. Подано цікавий погляд авторів на цю
проблему, їхгній досвід, рекомендації та аналіз сучасного стану розгляду цього питання у
психлого-педагогічному супроводі дітей, які заїкаються, роботу із сім’єю, де є така дитина.

Для фахівців, які працюють із дітьми з проблемою заїкання та батьків, які мають
таких дітей.

6. Інклюзивна освіта.  Підтримка розмаїття  у класі  :  практ.  посіб.  /  Тім
Лорман,  Джоан  Деппелер,  Девід  Харві  ;  пер.  з  англ.  –  К.  :  СПД-ФО
Парашин І. С., 2010. – 296 с.

Практичний посібник ґрунтується на матеріалах досліджень інклюзивної освіти та
демонструє, яким чином наведені наукові висновки можна втілювати на рівні повсякденної
практики для вдосконалення інклюзивного навчального процесу.

У  посібнику  запропоновано  чіткі  та  практично-орієнтовані  стратегії  організації
інклюзивного  навчання,  підкріплені  конкретними  прикладами,  що  ілюструють  способи
перенесеня запропонованих підходів на реалії навчального процесу.

Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним,
науково-педагогічним  та  науковим  працівникам,  слухачам  курсів  підвищення  кваліфікації
керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педагогічних закладів,
представникам  громадських  і  батьківських  організацій,  батькам  дітей  з  особливими
потребами,  дітей  з  інвалідністю,  науковцям  та  іншим  фахівцям,  зацікавленим  у
впровадженні інклюзивної освіти.

7. Інклюзивне навчання – досвід упровадження / Упоряд. А. Колупаєва. –
К. : Вид. група «Шкільний світ», 2015. – 200 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).

Інклюзивна  освіта  як  сучасна  інноваційна  тенденція  широко  обговорюється  в
наукових  колах,  педагогічною  та  громадською  спільнотами.  Ця  книжка  допомагає
узагальнити проблему, дати законодавчу базу для інклюзивного навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах України, розкрити досвід зарубіжних країн та представити конкретні
розробки вітчизняних авторів. Зокрема, у виданні подано зразки уроків у школі з інклюзивним
навчанням,  методику  складання  індивідуальної  програми  розвитку  дитини  з  особливими
потребами, діагностичні матеріали для учнів, батьків тощо.

Для  шкільних  психологів,  педагогів,  усіх,  хто  переймається  проблемами  інтеграції
дітей з особливими потребами в загальноосвітнє середовище.

8. Методичні рекомендації вчителям загальноосвітніх навчальних закладів
щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. – Суми :
РВВ СОІППО. – 2013. – 56 с. 

У методичному посібнику подано загальні уявлення про різні типи порушень у дітей з
особливими освітніми потребами; розкрита загальна характеристика кожного порушення
та висвітлені корекційні прийоми.



Розроблені  методичні  рекомендації  допоможуть  вдосконалити  роботу  вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів з дітьми з особливими освітніми потребами.

Посібник  призначений  для  практичного  використання  педагогічними  працівниками
загальноосвітніх навчальних закладів.

9.  На  допомогу  педагогу  загальноосвітнього  навчального  закладу.
Методичний  посібник  /  Укл.  Л.  О.  Прядко,  О.  О.  Фурман.  –  Суми  :
РВВ СОІППО. – 2015. – 52 с. 

У  методичному  посібнику  висвітлено  основні  питання  реалізації  інклюзивного
навчання, що стосуються специфіки навчання дітей з особливими освітніми потребами та
вимог до ведення документації.

Основну увагу приділено наданню практичних порад щодо складання індивідуальної
програми  розвитку,  написанню  психолого-педагогічної  характеристики  та  складанню
портфоліо на учня з особливими освітніми потребами.

Методичний  посібник  допоможе  вдосконалити  роботу  педагогів  інклюзивного
навчання  загальноосвітнього  навчального  закладу;  призначений  для  практичного
використання педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

10. Ночовка В. Організація інклюзивного навчання у школі / В. Ночовка,
В. Головко, О. Тимощук. – К. : Шк. світ, 2014. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного
світу»).

Книжка  містить  практичні  матеріали  щодо  організації  інклюзивного  навчання  в
загальноосвітній школі. Може бути використана директорами загальноосвітніх навчальних
закладів та їхніми заступниками на початковому етапі процесу інтеграції дітей з вадами
психофізичного розвитку в загальноосвітній простір.

11. Пасічник Н. Логопедичні вправи та завдання / за ред. Н. Пасічник. –
К.  :  Редакція  загальнопедагогічних  газет,  2014.  –  128  с.  –  (Бібліотека
«Шкільного світу»).

Книжка містить різноманітний мовний матеріал  для  усунення  мовленнєвих  вад  у
дітей молодшого шкільного віку. Мовні завдання сприяють розвитку фонематичного слуху,
автоматизації вимови звуків та їх диференціації, корекці лексико-граматичних порушень.

Для логопедів, батьків (у якості домашніх завдань для закріплення артикуляції звуків
у дітей із мовленнєвими вадами), корекційних педагогів – у роботі з дітьми, які потребують
інклюзивної форми навчання.

13. Працюємо разом : дитина з особливими потребами в школі. Довідник
для батьків. Досвід Канади : посіб. – К. : Паливода А. В., 2012. – 50 с.

Це –  добірка  практичних  матеріалів  щодо  розвитку  та  підтримки  партнерства
батьків дітей з особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії.
У ній широко представлені такі питання, як : ідентифікація потреб дитини та планування
роботи  щодо  їх  забезпечення,  розроблення  плану  оцінки  потреб  дитини,  планування
програми задоволення потреб у межах шкільного середовища та в громаді, окремі аспекти
позитивної комунікації та врегулювання конфліктів.

14. Сак  Т.  В.  Індивідуальне  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  з
особливими потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб. /
Т. В. Сак. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с.

У  навчально-методичному  комплексі  представлено  навчальну  програму  курсу
«Індивідуальне  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  з  особливими  потребами  в
інклюзивному класі» та науково-методичний посібник «Індивідуальне оцінювання навчальних
досягнень учнів з особливими потребами в інклюзивному класі».

Зміст програми розроблено на модульній основі. У пояснювальній записці подається
мета,  завдання,  очікувані  навчальні  результати  та навчальна  стратегія  курсу.  Дається
розгорнутий  зміст  кожного  модуля,  який  доповнюється  рекомендованою  літературою;
визначено теми доповідей і список додаткової літератури.



У науково-методичному посібнику представлено відомості, які висвітлюють зміст
кожного  з  трьох  модулів  навчальної  програми.  Розглядаються  особливості  контролю  й
оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  в  інклюзивному  класі;  індивідуальне  оцінювання
навчальних  досягнень  учнів  з  особливими освітніми потребами на  основі  індивідуального
навчального плану; індивідуальне оцінювання розвитку соціальної компетентності учнів в
інклюзивному класі.  Розглядаються особливості особистісного та пізнавального розвитку
дітей  з  особливими  освітніми  потребами  різних  нозологій,  можливі  напрямки
психокорекційної роботи з описаними категоріями дітей в інклюзивному класі.

Розраховано  на  слухачів  у  закладах  післядипломної  педагогічної  освіти,  вчителів
загальноосвітніх шкіл, спеціальних психологів, корекційних педагогів.

15. Супровід та допомога : крок за кроком : посібник / Упор. Азін В. О.,
Байда Л. Ю. – К., 2012. – 68 с.

У посібнику представлені матеріали з питань інклюзивної освіти, питань супроводу
та допомоги дітям з інвалідністю та особливими потребами під час навчання, проведення
дозвілля, занять спортом. Матеріали розраховані на асистента вчителя, батьків, учителів,
волонтерів та фахівців, які працюють із дітьми з інвалідністю та особливими потребами.

16.  Теорія  –  методика  –  практика  :  Навчально-методичне  видання.  –
Випуск 5. – Впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних
закладах / Упор. С. В. Корніцова. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 40 с.

У збірнику міститься інформація,  яка сприятиме розширенню знань педагогів  про
міжнародні  документи та українські  законодавчі  акти,  на  яких  ґрунтується  інклюзивна
освіта;  основні  механізми  забезпечення  інклюзивного  підходу;  особливості  розвитку  та
навчання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами;  шляхи  забезпечення  їхніх  потреб  в
умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Видання адресоване директорам загальноосвітніх навчальних закладів, заступникам
директорів  з  навчально-виховної  роботи,  методичним  працівникам,  слухачам  курсів
підвищення кваліфікації.


