
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 
 

«Інклюзивна освіта та навчання  

в сучасних умовах трансформацій:  

психолого-педагогічні основи 

інклюзивної освіти»  
 
 

23 січня – 5 березня 2023 року  



 

Program of the All-Ukrainian scientific and pedagogical 
advanced training 

 
1. Basic concepts and theories of 

inclusion. Philosophy of inclusion. 
15 

hours 
2. Inclusive education and learning. 

Functions of inclusive education. 
15 

hours 
3. Key elements, principles and values of 

inclusive education. Advantages of 
inclusive learning. 

15 
hours 

4. Communication ethics with persons 
with disabilities. 

15 
hours 

5. Inclusion and rights of a child and a 
person with disabilities in Ukraine. 

15 
hours 

6. International law and European values 
in the development of inclusive 
education. 

15 
hours 

7. Statutory support of inclusive 
education. National laws on inclusive 
education. 

15 
hours 

8. Particularities of work with students 
with different nosologies amidst 
inclusion. 

15 
hours 

9. Particularities of work with persons 
with vision, hearing, musculoskeletal, 
mental and other health disorders. 

15 
hours 

10. Communication and communicative 
competences in the interaction of 
participants of the educational process 
amidst inclusion. 

15 
hours 

11. Development of communicative 
competence through training. 

15 
hours 



 

12. Advisory work. 15 
hours 

 

Total: 180 teaching/working hours  



 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 
1. Базові поняття та теорії інклюзії. 

Філософія інклюзії. 
15 

годин 
2. Інклюзивна освіта й навчання. 

Функції інклюзивної освіти. 
15 

годин 
3. Ключові елементи, принципи та 

цінності інклюзивної освіти. 
Переваги інклюзивного навчання. 

15 
годин 

4. Етика спілкування з особами з 
інвалідністю. 

15 
годин 

5. Інклюзія та права дитини й особи з 
інвалідністю в Україні. 

15 
годин 

6. Міжнародне право та європейські 
цінності в розвитку інклюзивної 
освіти. 

15 
годин 

7. Нормативно-правове забезпечення 
інклюзивної освіти. Національне 
законодавство у сфері інклюзивної 
освіти. 

15 
годин 

8. Особливості роботи зі здобувачами 
освіти з різними нозологіями в 
умовах інклюзії. 

15 
годин 

9. Особливості роботи з людьми з 
порушеннями зору, слуху, опорно-
рухового апарату, ментальними та 
іншими порушеннями здоров’я. 

15 
годин 

10. Комунікація та комунікативні 
компетенції у взаємодії учасників 
освітнього процесу в умовах 
інклюзії. 

15 
годин 



 

11. Розвиток комунікативної 
компетентності засобами тренінгу. 

15 
годин 

12. Індивідуальна консультативна 
робота. 

15 
годин 

 

 Усього: 180 навчальних/робочих годин 
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