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Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

для роботи у закладах освіти 

(за видом освітньої послуги «Тренінг») 

 
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, 

Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в  Україні. 

 

 Найменування: «Інклюзія. Стратегії успішного навчання дитини з ООП». 

 Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації 

(участь у тренінгу). 

 Розробник – Гук Катерина  

 Організатор: ГО «Освітній Центр Дзеровича» 

 Спікер(ка) – Гук Катерина – корекційний педагог, спеціаліст у роботі з дітьми 

з РСА, розладами поведінки, вихователь інклюзивної групи, спікер. Двічі 

переможець програми «Успішний педагог». 

 Мета: підвищення обізнаності педагогів щодо основних завдань та цілей 

інклюзії. Навчання осіб з особливими освітніми потребами в умовах безпечного та 

комфортного освітнього простору. Розширення знань педагогів про універсальний 

дизайн та розумне пристосування у навчанні. Також, розуміння особливостей розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами, їх поведінки, сенсорні, навчальні та 

комунікаційні труднощі, основні моделі та стратегії якісного навчання. Показати 

цінність та ефективність співпраці усіх учасників освітнього процесу. 

 

Напрям: інклюзивна освіта для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників; 

Зміст: 

Практичні аспекти налагодження якісної співпраці з дитиною з ООП 

Універсальний дизайн та розумне пристосування освітнього простору 

Команда супроводу: як успішно взаємодіяти 



Сенсорні особливості дітей з ООП 

Стратегії сенсорної допомоги дітям 

Навчальні та комунікаційні труднощі дітей з ООП 

Практичні застосунки у роботі з дітьми з ООП 

Обсяг (тривалість) навчання: 15 години /0,3 кредиту Європейської кредитної 

трансферно- накопичувальної системи (ЄКТС). 

      Форма (форми) навчання: очна. 

     Програмні результати: 

● підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики; 

● отримання нової інформації для саморозвитку; 

● набуття практичних навичок та методів роботи з дітьми з ООП. 

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти. 

 

   Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться   /набуватимуться: 

- здатність до критичного мислення;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність вчитися і оволодівати знаннями з метою реагування на виклики в 

професії;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення;  

- здатність аналізувати та запобігати проблемам;  

- здатність до міжособистісної взаємодії;  

- здатність до цінування та поваги багатоманітності;  

- здатність діяти відповідально та свідомо.  

 

1. Фахові компетентності:  

- здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що 

регламентують організацію освітнього процесу в закладі освіти з метою 

забезпечення права на освіту здобувачам освіти з особливими освітніми 

потребами;  



- здатність обирати та застосовувати ефективні форми, методи, засоби, способи для 

надання підтримки в освітньому процесі здобувачам освіти з особливими 

освітніми потребами;  

- здатність створювати безпечне, інклюзивне освітнє середовище для усіх 

здобувачів освіти та їхніх батьків;  

- здатність до розуміння освітніх, сенсорних та комунікаційних труднощів осіб з 

ООП та вміння ефективно на них реагувати;  

- здатність до організації взаємодії та успішної співпраці команди супроводу. 

 

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ 

від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 

грудня 2019 року № 1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно 

до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310) 


