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Програма підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників
Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019
Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Казачінер Олена - доктор педагогічних наук, доцент
кафедри здоров'я людини, реабілітології та спеціальної психології Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Назва: Вчительська компетентність у сфері інклюзії
Мета: Поговорити про необхідність розвитку інклюзивної компетентності вчителя у зв’язку
зі стрімким збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах
загальної середньої освіти.
Зміст:
1. Реальна ситуація шкільного сьогодення: стрімке збільшення кількості дітей із різними
особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Категорії дітей
з ООП, які найчастіше зустрічаються в класах.
2. Необхідність роботи вчителя з дітьми з ООП як вимога часу. Неготовність значної
кількості педагогів до цієї діяльності. Причини неготовності.
3. Потреба розвитку інклюзивної компетентності сучасного вчителя як складової його
професійної компетентності в цілому. Її структура: знання, уміння, навички та
особистісні якості.
4. Знання, уміння та навички, необхідні інклюзивно компетентному вчителеві.
Особистісні якості вчителя як професіонала та людини, що сприяють / не сприяють
розвитку його інклюзивної компетентності (позитивні, негативні)
5. Практичні рекомендації, що сприяють появі готовності та вміння вчителя працювати в
умовах інклюзивного освітнього середовища.
6. Підсумок: яким же має бути інклюзивно компетентний учитель?
Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Наскрізні навички, Інклюзивна освіта

Сформовані компетентності: інклюзивна
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Вартість освітньої послуги: 60 грн.
Очікувані результати: Учасники вебінару розглянуть складові інклюзивної
компетентності вчителя, отримають практичні рекомендації щодо забезпечення готовності
вчителя будь-якого предмету працювати в умовах інклюзивного освітнього середовища, а
також дізнаються про "портрет" інклюзивно компетентного вчителя.
Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

