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підвиЩення кваліфікації працівників 

інклюЗивно-ресурсних центрів
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імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна;  

У публікації представлено освітньо-професійну програму підготовки кадрів, що мають 
працювати в новостворених інклюзивно-ресурсних центрах(ІРЦ). Її розроблено в контексті 
реалізації державної освітньої політики, зокрема концепції Нової Української Школи 
та імплементації низки міжнародних документів, зокрема Міжнародної класифікації 
функціонування (МКФ), а також з урахуванням сучасних концептуальних підходів щодо 
формування професійної компетентності спеціалістів, які працюють з дітьми з особливими 
освітніми потребами та їхніми родинами. 
ключові слова:  інклюзивно-ресурсний центр, діти з особливими освітніми потребами, 
професійні компетентності, психолого-педагогічна допомога, супровід, інклюзивне навчання, 
оцінювання.
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образовательно-профессиональная программа повышения квалификации работников 
инклюзивного-ресурсных центров
В публикации представлено образовательно-профессиональную программу подготовки 
кадров, которые должны работать во новых инклюзивного-ресурсных центрах (ИРЦ). 
Она разработана в контексте реализации государственной образовательной политики, в 
частности концепции Новой Украинской Школы и имплементации ряда международных 
документов, в частности Международной классификации функционирования (МКФ), а также 
с учетом современных концептуальных подходов по формированию профессиональной 
компетентности специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными 
потребностями и их семьями.
ключевые слова: инклюзивно-ресурсный центр, дети с особыми образовательными 
потребностями, профессиональные компетентности, психолого-педагогическая помощь, 
сопровождение, инклюзивное обучение, оценка.
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educational-professional program: raising the skills of employees of inclusive-resource centers
Introduction of inclusive education and deinstitutionalisation processes in the system of 
education that are currently taking place in the country require modernization of the training 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Загальні положення.
Актуальність. Упровадження інклюзивного навчання та деінституалізаційні 

процеси в системі освіти, що нині відбуваються у країні потребують осучаснен-
ня системи підготовки та підвищення кваліфікації психолого-педагогічних кадрів, 
здатних реалізовувати концептуальні підходи нової Української школи, зокрема 
фахівців, що працюють у новостворених інклюзивно-ресурсних центрах, організа-
ційно-методична діяльність яких відбувається згідно з Положенням про ірЦ. відпо-
відно освітньо-професійна програма для працівників інклюзивно-ресурсних центрів 
розроб лена з урахуванням сучасних концептуальних підходів щодо формування 
професійної компетентності фахівців, які працюють із дітьми з особливими освітні-
ми потребами та їхніми родинами; у контексті реалізації державної освітньої полі-
тики, зокрема концепції нової Української Школи та імплементації низки міжна-
родних документів, насамперед Міжнародної класифікації функціонування (МкФ).

1.2. Цільова аудиторія.
Працівники ірЦ, педагоги, психологи, фахівці, які працюють із дітьми з 

особливими освітніми потребами від 2 до 18 років. 
1.3 Мета програми – формування професійної компетентності працівників 

ірЦ у здійсненні психолого-педагогічної діяльності на основі нових концепту-
ально підходів, що закладені в концепції нУШ та узгоджуються з методоло-
гічними положеннями щодо впровадження інклюзивної освіти.

Програма може бути рекомендована для впровадження у системі підви-
щення кваліфікації психолого-педагогічних кадрів, а також системі вищої осві-
ти для формування професійної компетентності майбутніх фахівців психолого-
педагогічного профілю.

1.4. Профілі базових компетентностей працівників ІРЦ.
Фахівці, які працюють в ірЦ мають на високому професійному рівні прово-

дити комплексну психолого-педагогічної оцінку розвитку дитини, надавати психо-
лого-педагогічну допомогу та забезпечувати системне кваліфіковане супрово-

and professional development system of psycho-pedagogical staff capable of implementing 
the conceptual approaches of the New Ukrainian School, in particular, specialists working 
in the newly created inclusive-resource centers, organizational and methodological activities 
of which take place in accordance with the IRC Regulations. Accordingly, an educational 
and professional program for the staff of inclusive-resource centers was developed taking 
into account modern conceptual approaches to the formation of professional competence of 
specialists working with children with special educational needs and their families; in the 
context of the implementation of the state educational policy, in particular the concept of 
the New Ukrainian School and the implementation of a number of international documents, 
primarily the International Classification of Functioning (ICF).
Keywords: Inclusion and Resource Center, children with special educational needs, professional 
competence, psychological and pedagogical assistance, support, inclusive education, assessment.
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дження дітей з ооП, їхніх родин, педагогічних працівників освітніх закладів з 
інклюзивним навчанням.

відповідно, у них мають бути на достатньому рівні сформовані компетент-
ності, які забезпечать успішну професійну діяльність. 

базові компетентності працівників ірЦ (професійно-педагогічна, соціально-
громадянська, загально-культурна, мовно-комунікативна, психологічно-фасиліта-
тивна, підприємницька, інформаційно-цифрова) охоплюють змістові, методологічні 
та методичні аспекти та становлять основу їхньої професійної діяльності. зокрема:

• професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науко-
во обґрунтованими діагностичними технологіями розвитку та навчання дітей 
з особливими освітніми потребами, уміння застосовувати технології комплек-
сної оцінки розвитку дитини; уміння ідентифікувати потреби її сильні та слабкі 
сторони; визначення індивідуальних додаткових послуг, необхідних для її освіт-
ньої інклюзії (відповідно до функціональних обов’язків та сфери відповідальнос-
ті в освітньому процесі); здатність до ефективної командної роботи; дотримання 
деонтологічних норм стосунків між усіма учасниками освітнього процесу, спри-
яння академічному, соціальному і емоційному розвиткові учнів з ооП; 

• соціально-громадянська компетентність: знання сутності інклюзивного 
навчання; усвідомлення його значущості в розбудові освітньої системи на демо-
кратичних засадах; уміння визначати проблемні питання у соціокультурній, профе-
сійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх вирішення, навички 
ефективної та конструктивної участі в реформуванні системи національної освіти;

• загальнокультурна компетентність – усвідомлення та визнання соціокуль-
турного розмаїття; власної національної ідентичності як підґрунтя для розбудо-
ви системи національної освіти; 

• мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про 
норми і типи педагогічного спілкування у процесі організації колективної та інди-
відуальної діяльності, уміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, вико-
ристовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури 
професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами 
продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невер-
бальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій); воло-
діння ефективними вербальними і невербальними засобами комунікації, уміння 
реагувати на різноманітні комунікативні потреби учнів, батьків та інших фахівців;

• психологічно-фасилітативна компетентність – здатність до емпатії, воло-
діння навичками ефективної взаємодії із фахівцями та сім’єю дитини з ооП, 
здатність до виконання лідерських та фасилітативних функцій;

• підприємницька компетентність – здатність трансформовувати та реалізову-
вати психолого-педагогічні новації у сфері освіти дітей з особливими потребами; 

• інформаційно-цифрова компетентність – знання та вміння використо-
вувати сучасні інформаційні технології корекційно-розвивального спрямування; 
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та 
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехноло-
гічного інформаційного суспільства.
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зміст розробленої освітньо-професійної програми має забезпечити форму-
вання компетентностей слухачів.

1.5. Очікувані результати засвоєння програми для працівників ІРЦ охоплюють:
Знання та 
розуміння

· сучасних тенденцій розвитку освіти загалом та у сфері освіти осіб з особливими 
потребами зокрема;
· соціально-правових основ, законодавчих документів у сфері інклюзивного навчання;
· методик і технологій щодо проведення комплексної оцінки дітей з метою 
визначення особливих освітніх потреб; 
· особливостей оцінювання освітньої діяльності дітей з особливими освітніми 
потребами;
· супроводження дітей з ООП та їхніх сімей в інклюзивному освітньому 
середовищі;
· основних механізмів реалізації корекційно-розвиткових заходів;
· способів забезпечення різних рівнів підтримки в освітньому процесі 

розвинені 
вміння

· організовувати діагностичну діяльність на компетентністних засадах (оцінювання, 
прогнозування тощо);
· добирати і застосовувати сучасний діагностичний інструментарій для оцінювання 
дитини з ООП;
· проектувати заходи супроводу та підтримки дитини з ООП та її родини в 
інклюзивному освітньому середовищі та за його межами;
· взаємодіяти у команді та здійснювати фасилітацію;
· проектувати власну траєкторію фахового вдосконалення

цінності і 
ставлення

· дитиноцентризм, цінність особистості;
· професійна гнучкість і постійний фаховий розвиток;
· прийняття демократичних цінностей, зокрема повага до багатоманітності та 
полікультурності, прав людини, дитини тощо;
· переконання щодо значущості участі в освітньому процесі всіх дітей (зокрема з 
ООП і в тому числі з інвалідністю);
· рефлексія власної професійної діяльності

2. Загальна характеристика програми
2.1. Зміст програми.
зміст програми, зокрема системно-послідовний добір модулів і тем, зумовлений 

особливостями професійної діяльності фахівців ірЦ в умовах реформування освітньої 
системи і визначається: вимогами до функціонування висококваліфікованих фахів-
ців в освітній галузі, основними напрямами політики держави в цій сфері, націо-
нальною рамкою кваліфікації, вимогами до компетентностей педагогічних праців-
ників, запитами замовників освітніх послуг та всіх учасників освітнього процесу.

зміст програми є практично спрямованим.
2.2. Форми реалізації програми.
Програма передбачає очно-дистанційну форму навчання.
очна форма навчання передбачає:
• інтеранктивні лекції;
• тренінгові заняття;
• практичні заняття;
• дискусії;
• самостійну роботу. 
дистанційна форма навчання передбачає:
• дистанційний курс;
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• вебінари;
• майстер-класи.
2.3. терміни навчання.
Програма передбачає обов’язкову та вибіркову частини.
Обов’язкова частина складається з очних сесій (18 год).
Вибіркова частина передбачає вільний вибір тем у дистанційному форма-

ті (12 год).
нижче представлено розподіл тем за модулями обов’язкової складової 

програми.
План-графік програми:

період 
навчання

к-сть
годин модулі/теми основні поняття

обов’язкова складова

модуль 1. інклюзивне навчання як провідна освітня тенденція.
роль та функції ірц

1 день

2
Сутність 
інклюзивного 
навчання

Інклюзивне навчання: сутність, принципи, переваги. 
Основні відмінності між поняттями інклюзія, інтеграція, 
сегрегація. Соціальна та медична модель розуміння 
інклюзії. Інклюзія – стратегія «Нової української школи»

1
Національне 
законодавство в 
сфері інклюзивної 
освіти

Основоположні міжнародні акти щодо забезпечення 
прав дітей з ООП. Законодавче та нормативно-правове 
регулювання інклюзивного навчання в закладах освіти 
України

3

Організаційно-
функціональна 
діяльність ІРЦ як 
установи освіти

Завдання та функції ІРЦ. ІРЦ у системі органів 
управління освітою. Кадрове забезпечення ІРЦ. 
Документація ІРЦ. Міжвідомча співпраця

модуль 2. методичні аспекти функціонування ірц

2 день

1
Діти з ООП в 
інклюзивному 
середовищі

Діти з ООП: визначення, перелік, класифікація у світлі 
МКФ-ДП

2

Комплексна 
психолого-
педагогічна оцінка 
розвитку дитини

Етапи проведення комплексної оцінки: планування, 
інформування про проведення оцінки, підготовка 
матеріалів для проведення комплексної оцінки, 
проведення, звіт фахівців за сферами оцінювання. 
Рекомендації щодо застосування сучасних методик 
WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, PEP-3, CASD.Підготовка 
та затвердження загального Висновку за результатами 
комплексної оцінки, інформування батьків та передача 
їм Висновку, моніторинг реалізації рекомендацій ІРЦ, 
надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових 
послуг. Повторна комплексна оцінка

2
Індивідуальна 
програма розвитку 
дитини з ООП

Сутність ІПР. Технологія індивідуального планування 
та впровадження ІПР (вивчення можливостей і потреб 
учня, розроблення ІПР, реалізація ІПР, моніторинг ІПР, 
перегляд та внесення змін

1

Співпраця з 
командою 
психолого-
педагогічного 
супроводу дитини 
з ООП

Склад та завдання команди психолого-педагогічного 
супроводу дитини. Роль ІРЦ у команді психолого-
педагогічного супроводу. Форми підтримки вчителів 
закладу освіти
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модуль 3. психолого-педагогічна допомога дітям з ооп та їхнім родинам

3 день

2

Психолого-
педагогічна 
допомога дітям 
із сенсорними 
порушеннями (зору, 
слуху, мовлення)

Діти з сенсорними порушеннями (зору, слуху, 
мовлення): ознаки та особливості. Труднощі участі 
дітей у навчанні і суспільному житті. Загальні стратегії 
підтримки в освітньому середовищі облаштування 
просторово-фізичного середовища; розвиток 
мовленнєво-комунікативної сфери; розвиток когнітивної 
сфери; розвиток емоційно-вольової сфери; загальні 
рекомендації щодо навчальної діяльності. Корекційно-
розвиткова діяльність

2

Психолого-
педагогічна 
допомога дітям 
із когнітивними 
порушеннями 
(затримкою 
психічного розвитку, 
порушеннями 
інтелектуального 
розвитку, розладами 
аутистичного 
спектра)

Діти з когнітивними порушеннями (затримкою 
психічного розвитку, порушеннями інтелектуального 
розвитку, розладами аутистичного спектра): ознаки 
та особливості порушень. Труднощі участі дітей 
у навчанні і суспільному житті. Загальні стратегії 
підтримки в освітньому середовищі облаштування 
просторово-фізичного середовища; розвиток 
мовленнєво-комунікативної сфери; розвиток когнітивної 
сфери; розвиток емоційно-вольової сфери; загальні 
рекомендації щодо навчальної діяльності. Корекційно-
розвиткова діяльність

1

Психолого-
педагогічна 
допомога дітям 
з порушеннями 
опорно-рухового 
апарату

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату: ознаки 
та особливості порушень. Труднощі участі дітей 
у навчанні і суспільному житті. Загальні стратегії 
підтримки в освітньому середовищі облаштування 
просторово-фізичного середовища; розвиток 
мовленнєво-комунікативної сфери; розвиток когнітивної 
сфери; розвиток емоційно-вольової сфери; загальні 
рекомендації щодо навчальної діяльності. Корекційно-
розвиткова діяльність

1 Батьки як учасники 
освітнього процесу

Шляхи співпраці з батьками. Стратегії ефективного 
спілкування. Поради батькам щодо навчання та 
виховання дітей. Покрокова інструкція для батьків щодо 
зарахування дітей з ООП до закладів освіти. Чинне 
законодавство України щодо прав та відповідальності 
батьків дітей з ООП

1
модуль 4. 
контрольно-
діагностичний
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