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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни  

за формами навчання 

заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 16 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 96 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни оволодіння компетенціями управлінської діяльності 

інноваційного освітнього закладу, що реалізує інклюзивний підхід; ознайомлення з тенденціями 

розвитку спеціальної й інклюзивної освіти; формування цілісної освітньої політики в сфері 

інклюзивної освіти від загальнодержавного рівня до політики освітнього закладу 

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК3 – Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

ЗК4 – Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК1 –  Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, сучасні практики управління закладами 

освіти, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів.  

СК5 – Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління закладом освіти. 

СК6 – Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми. 

СК9 – Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації (закладу 

освіти), приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

 СК(У)12 –  Здатність до створення універсального освітнього середовища і, 

зокрема, для забезпечення рівного доступу до освіти осіб з особливими 

освітніми 

потребами. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Програмні результати навчання дисципліни «Управління інклюзивною освітою» надані в 

нижченаведеній таблиці. 

РН-2 – Ідентифікувати проблеми в організації (закладі освіти) та обґрунтовувати методи їх 

вирішення.  

РН-6 – Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

РН-7 – Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

РН-10 – Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

РН-13 – Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації/підрозділу (закладу освіти). 

РН(У)15 –Створювати універсальне освітнє середовище, зокрема, й інклюзивне освітнє 

середовище. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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ек

ц
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Змістовий модуль 1 

Формування освітньої політики. 

Державна політика України у сфері 

інклюзивної освіти 

       

Тема 1. Формування освітньої 

політики. Державна політика 

України у сфері інклюзивної освіти 

28 2 2 - - - 24 

Модульний контроль 2       

Разом 30 2 2 - - - 24 

Змістовий модуль 2 

Теоретичні та законодавчо-

нормативні засади інклюзивної 

освіти  

       

Тема 2. Концептуальні засади 

інклюзивної освіти 

28 2 2 - - - 24 

Модульний контроль 2       

Разом 30 2 2 - - - 24 

Змістовий модуль 3 

Розвиток інклюзивного закладу 

освіти. Організації освітнього 

процесу в умовах інклюзивного 

навчання 

       

Тема 3. Особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

інклюзивного навчання 

28 2 - 2 - - 24 

Модульний контроль 2       

Разом 30 2 - 2 - - 24 

Змістовий модуль 4 

Система управління інклюзивною 

освітою в Україні 

       

Тема 4. Особливості управління 

інклюзивною освітою. Особливості  

управління закладом освіти в умовах 

інклюзивного навчання 

28 2 - 2 - - 24 

Модульний контроль 2       

Разом 30 2 - 2 - - 24 

Усього 120 8 4 4 - - 96 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Формування освітньої політики. Державна політика України у сфері 

інклюзивної освіти. 

Тема 1. Формування освітньої політики. Державна політика України у сфері інклюзивної 

освіти. 

Освітня політика: основні характеристики в контексті сучасних цивілізаційних 

викликів; глобалізація освітньої системи та зміна підходів, змісту  освіти, розуміння освітнього 

простору для навчання. Освіта як засіб реалізації потенціалу кожної особистості. 

Освітня політика в сфері інклюзії: стратегічні напрями та чинники впливу на формування 

освітньої політики; досвід Європейських країн та тенденції розвитку й виклики в Україні. 

Результати досліджень реалізації інклюзивної політики і практики в Україні (2019). 

Європейська рамка компетентностей. Стратегія розвитку інклюзивної освіти. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти 
Тема 2. Концептуальні засади інклюзивної освіти 

Інклюзивна освіта: сутність, завдання та принципи. Соціальний генезис основних понять 

в контексті розвитку суспільства. 

Основні міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти. Законодавчо-нормативні 

засади інклюзивної освіти. 

Реформа української системи освіти «Нова українська школа»: інклюзивний характер 

концепції розвитку системи освіти, принципи та стратегічні напрями реформування. Реалізація 

ініціативи «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».  

 

Змістовий модуль 3. Розвиток інклюзивного закладу освіти. Організації освітнього 

процесу в умовах інклюзивного навчання 

 

Тема 3. Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання 

Функції і структура індивідуальної програми розвитку. Різні ролі учасників команди зі 

створення індивідуальної програми розвитку. Формулювання навчальних цілей і завдань з 

використанням критеріїв SMART. Визначення пріоритетності цілей. Адаптації і модифікації. 

Вибір адаптацій для врахування особливих потреб дитини. 

Формувальне оцінювання. Основні етапи процесу оцінювання: збір інформації, аналіз, 

планування, діяльність. Спостереження як важливий елемент процесу оцінювання. Види 

спостережень. Визначення критеріїв оцінювання відповідно до навчальних цілей індивідуальної 

програми розвитку. 

Команда психолого-педагогічного супроводу: основні завдання, склад, основні функції 

членів команди. Роль батьків у роботі команди психолого-педагогічного супроводу. Роль 

інклюзивно-ресурсного центру у забезпеченні якісного освітнього процесу. 

 

Змістовий модуль 4. Система управління інклюзивною освітою в Україні 
 

Тема. Особливості управління інклюзивною освітою. Особливості  управління закладом 

освіти в умовах інклюзивного навчання. 

Організаційна структура системи управління інклюзивної освіти в Україні: рівні 

управління та мережа закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-

ресурсний центр: основні завдання щодо управління інклюзивною освітою. Ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти: завдання та функції. Інклюзивний заклад: особливості 
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управління, інституційні зміни в закладі освіти, забезпечення комплексної підтримки, 

планування діяльності навчального закладу з врахуванням інклюзивного підходу. Індекс 

інклюзії як інструмент розвитку навчального закладу для забезпечення освітнього процесу і 

різноманіття. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 1 1     

Відвідування практичних занять 1     1 1 1 1 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10     

Робота на практичному занятті 10     1 10 1 10 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, захист) 

10 робочою програмою не передбачені 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 робочою програмою не передбачено 

Разом 5 42 5 42 5 42 5 42 

          Максимальна кількість балів: 168 

          Розрахунок коефіцієнта: 168:100=1,68 

Критерії оцінювання на семінарському (практичному) занятті: 

1) оволодіння теоретичним матеріалом та уміння використати отримані знання для аналізу 

конкретного явища, ситуації, проблеми, враховуючи різні параметри, фактори, причини; 

орієнтація у різних поглядах на проблему та шляхи її розв’язання, формування власної думки; 

коректне її доведення і презентація – 8-10 балів 

2) засвоєння теоретичного матеріалу та уміння використовувати отримані знання для 

аналізу конкретного явища, ситуації, проблеми, формування власної думки за наявності ряду 

помилок або неточностей, що в  цілому дозволяє зробити висновок, що завдання виконано – 5-7 

балів 

3) неповне засвоєння матеріалу,  недостатнє володіння основними поняттями та 

підходами, що не дозволило сформувати власну думку і що свідчить про недостатнє вміння 

застосовувати теоретичний матеріал для виконання практичних завдань – до 4 балів. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=238430
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Теми курсу 

 

Завдання для самостійної роботи 

Максимальна 

кількість балів за 1 

виконане завдання 

Змістовий модуль 1 

Формування освітньої 

політики. Державна політика 

України у сфері інклюзивної 

освіти 

 

Охарактеризувати спеціальну освіту в 

Україні, її сучасний стан та перспективи. 

Підготувати презентацію на тему: 

«Порівняльний аналіз інклюзивної освіти в 

Україні та зарубіжній країні (на вибір 

студента). Охарактеризуйте значення 

вивчення зарубіжного досвіду для розвитку 

інклюзивної освіти в Україні 

5 

Змістовий модуль 2 

Концептуальні засади 

інклюзивної освіти 

Скласти методичні рекомендації для 

асистента вчителя класу з інклюзивною 

формою навчання, в якому навчаються діти 

з різними особливими освітніми потребами 

5 

Змістовий модуль 3 

Особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

інклюзивного навчання 

Визначити і обґрунтувати особливі освітні 

потреби дитини на основі опису розвитку 

дитини. Окреслити основні напрями 

навчально-виховної і корекційно-

розвивальної роботи педагога з цією 

дитиною в освітньому просторі вищого 

навчального закладу з інклюзивною 

формою навчання 

5 

Змістовий модуль 4 

Особливості управління 

інклюзивною освітою. 

Особливості  управління 

закладом освіти в умовах 

інклюзивного навчання 

Охарактеризувати діяльності Інклюзивно-

ресурсних центрів щодо здійснення оцінки 

особливих потреб дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку 

5 

Разом: 20 

 

Оцінювання самостійної здійснюється наприкінці вивчення кожного змістового модуля у 

формі перевірки 1-го виконаного завдання із наведеного переліку. Виконане завдання з переліку 

до кожного змістового модуля оцінюється в балах: від 1-го до 5-и балів. 

Критерії оцінювання завдання для самостійного виконання: 

Питання розкрите повністю 2 бали 

За результатами розкриття питання надані висновки 2 бали 

Наданий бібліографічний опис використаних 

літературних джерел (згідно діючих стандартів) 

1 бал 

  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль здійснюється наприкінці вивчення кожного змістового модуля у 

формі модульної контрольної роботи. Студент в кожній контрольній роботі повинен виконати 2 

завдання за тематикою змістового модуля. Кожна контрольна робота оцінюється в балах: від 1-
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го до 25-и балів. 

 Виконана робота завантажується студентом в систему MODLE в чітко визначені терміни; 

викладач перевіряє надіслані контрольні роботи та оцінює їх. 

Максимальна оцінка за якісно виконану контрольну роботу – 25 балів. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

Обидва питання розкриті повністю 10 балів 

За результатами розкриття питання надані висновки 10 балів 

Наданий бібліографічний опис використаних 

літературних джерел (згідно діючих стандартів) 

5 балів 

  

Контрольна робота № 1 змістового модуля 1: 

1. Основні характеристики інклюзивної освіти в контексті сучасних цивілізаційних 

викликів 

2. Освіта як засіб реалізації потенціалу кожної особистості. 

3. Освітня політика в сфері інклюзії: стратегічні напрями та чинники впливу на 

формування освітньої політики. 

4. Досвід Європейських країн у сфері інклюзивної освіти. 

5. Стратегія розвитку інклюзивної освіти. 
 

 

Контрольна робота № 2 змістового модуля 2: 

1.Основні міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти. 

2.Законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти в Україні. 

3. Реформа української системи освіти «Нова українська школа»: інклюзивний характер 

концепції розвитку системи освіти 

4. Принципи та стратегічні напрями реформування сучасної освіти щодо формування 

універсального освітнього середовищае, зокрема, й інклюзивного. 

5. Основні результати реалізація ініціативи «Інклюзивна освіта – рівень свідомості 

нації».  

 

 Контрольна робота № 3 змістового модуля 3: 

1. Функції і структура індивідуальної програми розвитку дитини з особливими 

потребами. 

2. Різні ролі учасників команди зі створення індивідуальної програми розвитку.  

3. Формувальне оцінювання.  

4. Команда психолого-педагогічного супроводу: основні завдання, склад, основні функції 

членів команди.  

5. Роль батьків у роботі команди психолого-педагогічного супроводу.  

 

Контрольна робота № 4 змістового модуля 4: 

1. Організаційна структура системи управління інклюзивної освіти в Україні: рівні 

управління та мережа закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

2. Інклюзивно-ресурсний центр: основні завдання щодо управління інклюзивною 

освітою.  

3. Інклюзивний заклад: особливості управління 

4. Планування діяльності навчального закладу з врахуванням інклюзивного підходу.  

5. Індекс інклюзії як інструмент розвитку навчального закладу для забезпечення 

освітнього процесу і різноманіття. 
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Форма проведення 

семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура 

контрольних завдань, критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри управління та 

зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів на 

першому занятті. 

Залік – це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального 

матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного та рубіжного модульного 

контролю. 

Семестровий залік не передбачає обов’язкової присутності студента на заліковому заході. 

Критерії та показники оцінювання результатів семестрового контролю наведені в таблиці 

до п. 6.1. 

6.5. Шкала відповідності оцінок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Управління інклюзивною освітою» 
Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінарські – 4 год., практичні заняття – 4 год.,  

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год. 

Змістові 

модулі 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Формування освітньої 

політики. Державна 

політика України у 

сфері інклюзивної освіти 

Теоретичні та 

законодавчо-нормативні 

засади інклюзивної освіти 

Розвиток інклюзивного 

закладу освіти. Організації 

освітнього процесу в 

умовах інклюзивного 

навчання 

Система управління 

інклюзивною освітою в 

Україні 

Кількість балів  

за модуль 

42 балів 42 балів 42 балів 42 балів 

Лекції Формування освітньої 

політики. Державна 

політика України у сфері 

інклюзивної освіти. 

1 бал 

Концептуальні засади 

інклюзивної освіти  

1 бал 

Особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

інклюзивного навчання 

 

1 бал 

Особливості управління 

інклюзивною освітою. 

Особливості  управління 

закладом освіти в умовах 

інклюзивного навчання 

роботи 

1 бал 

Теми 

семінарських 

(практичних) 

занять 

Формування освітньої 

політики. Державна 

політика України у сфері 

інклюзивної освіти. 

(семінар) 

 (11 балів) 

Концептуальні засади 

інклюзивної освіти 

(семінар) 

(11 балів) 

Особливості організації 

освітнього процесу в умовах 

інклюзивного навчання 

(практичне заняття) 

(11 балів) 

Особливості управління 

інклюзивною освітою. 

Особливості  управління 

закладом освіти в умовах 

інклюзивного навчання 

(практичне заняття) 

(11 балів) 

Самостійна 

робота 

24 год. 

5 балів 

24 год. 

5 балів 

24 год. 

5 балів 

24 год. 

5 балів 
Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 1  

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3  

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 4  

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

ПМК у формі заліку 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Основна (базова):  

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

інклюзивно-ресурсний центр» [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п   

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення ресурсних центрів 

підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-п  

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного 

проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку 

дитини, збереження її здоров’я та життя». Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2019-р  

4. Стратегія розвитку інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-nacionalnu-

strategiyu-rozvitku-inklyuzivnoyi-osviti-na-2020-2030-roki   

5. Байда Л.Ю. Інвалідність та суспільство:навч.-метод. посіб. / Л.Ю.Байда, О.В. 

Красюкова-Еннс, С.Ю. Буров та ін. / За заг. ред. Л.Ю.Байди, О.В.Красюкової-Еннс. К., 2012. 

216с. Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/36/- Назва з екрану. 

6. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; 

пер. з англ.  К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 

190с. Режим доступу:  http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/264/ - Назва з екрану. 

7. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний 

посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред. Даниленко Л.І., 

К.: 2010. 128с. Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/77/ - Назва з екрану. 

8. Мартинчук О.В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в 

умовах інклюзивного освітнього середовища : монографія / О. В. Мартинчук. К.: Вид-во учбової 

літератури, 2018. 420 с.  

9. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТОВ «Агенство 

«Україна», 2019. 300с. Режим доступу:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-

navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf  

10. Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: [метод. посіб.] / 

Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» 

/ Уклад. С. Єфімова.  К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012». 152 с. 

Додаткова: 

1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н.М. 

Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. Найда, під заг. ред. М.Ф. Войцехівського. К.: ТОВ 

Видавничий дім «Плеяди», 2015.  172 с. 

2. Звіт за результатами дослідження «Надання послуг для дітей з групи ризику в умовах 

реформи інклюзивної освіти в Україні». [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/inklyuzuvna%20polituka/zvit.pdf  

3. Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту / Під заг. ред. Софій Н. З.,  К.: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с. Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/287/  

4. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті: Соціально-психологічний 

аспект: Монографія. К., 2000. 286с. 

5. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посібник.  Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.  256с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=61054&displayformat=dictionary
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2019-%D1%80
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-nacionalnu-strategiyu-rozvitku-inklyuzivnoyi-osviti-na-2020-2030-roki
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-nacionalnu-strategiyu-rozvitku-inklyuzivnoyi-osviti-na-2020-2030-roki
http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/36/
http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/264/
http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/77/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_All_print.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/inklyuzuvna%20polituka/zvit.pdf
http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/287/
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6. Кузнєцов К.В. Удосконалення механізмів державного управління у фінансуванні 

системи інклюзивної освіти [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:  http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02(37)/13.pdf  

7. Лорман Т. Сім стовпів інклюзивної освіти. Як перейти від запитання «Чому?» до 

запитання «Як?» // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. №3 (57). 2010. С. 3-11. 

8. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я 

дітей та підлітків. [Електронний ресурс].  Режим доступу:  http://moz.gov.ua/uploads/1/5212-
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