1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання (денна)

Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

вибіркова
українська
4 / 120
2
4
4
4
120
56
8
56
Залік

2. Мета навчальної дисципліни –
формування соціальної відповідальності та поваги до особистої
різноманітності через вивчення основних характеристик, історичних та
виробничих особливостей видавничого напряму інклюзивної літератури.
Завдання дисципліни передбачають:
- Розширення фахових компетентностей: здатність формувати комплексну
систему знань про інноваційні процеси, які відбуваються у сфері міжнародного
бізнесу; здатність працювати з основними інформаційними ресурсами, які
відображають сучасний стан міжнародного видавничого ринку; надання
студентові можливості опрацювання та засвоєння сучасних інформаційних
матеріалів, які відображають стан сучасного міжнародного співробітництва у
видавничій сфері; здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність
продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи
виконання завдання (креативність), здатність проявляти когнітивну гнучкість,
здатність опановувати знання і розуміти предметну сферу та професійну
діяльність, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел, здатність орієнтуватися на високий результат, здатність навчатися і
оволодівати сучасними знаннями. навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій, здатність до провадження безпечної діяльності,
здатність діяти соціально відповідально та свідомо, цінувати та поважати
різноманітність і мультикультурність, здатність працювати в міжнародному
контексті.
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3.Результати навчання за дисципліною
Програмні результати навчання:
- знати сучасні проблеми видавничої сфери, розуміти шляхи їх вирішення
за допомогою інноваційних механізмів та інструментів;
- розуміти основні шляхи сучасної діяльності України на міжнародній
арені;
- уміти системно аналізувати ситуацію на світовому видавничому ринку;
- використовувати іноземну мову в своїй практичній діяльності;
- продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми
чи виконання завдання;
- володіти професійною термінологією та вміти її використовувати;
- комплексно розв’язувати проблему на прикладі формування нового
видавничого напряму;
- виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел;
- спроможність аналізувати, систематизувати й використовувати у
професійній сфері сучасні знання;
- здатність виявляти стійке бачення сучасних проблем розвитку
суспільства, людського буття, духовної культур, займати активну
громадянську та життєву позицію, нести соціальну відповідальність на
різних рівнях (особистому, професійному, громадянському);
- демонструвати повагу до різноманітності та мультикультурності;
- усвідомлювати основні принципи побудови інклюзивного суспільства;
- знати і розуміти основні поліграфічні процеси і вимоги до поліграфічного
виконання видання;
- розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну діяльність;
- практикувати спілкування з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Змістовий модуль 1. Інклюзивна література: витоки та особливості формування
Тема 1. Передумови виникнення напряму інклюзивної 2
2
літератури
Тема 2. Дослідження рівня інклюзивності книжкових 4
4
видавництв
Тема 3. Специфіка та категоризація видань інклюзивної 10
літератури
Тема 4. Література, яка розповідає про осіб з інвалідністю
4
4
Тема 5. Література, яка спрямована на сприйняття особистої 4
різноманітності

4

Тема 6. Література для дітей з особливими освітніми 4
потребами (книжки шрифтом Брайля, з використанням
піктограм, тактильні, книжки-картинки та ін.)
Модульний контроль
2

4

Самостійна

Модульні

Лабораторна

Практичні

Лекції

Усього

Назви змістових модулів і тем

Семінари

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

10

2

30
4
16
2
10
Разом
Змістовий модуль 2. Інклюзивне книговидання як новітній напрям світового книговидання
Тема 7. Поняття інклюзивного книговидання та
20
20
безбар’єрного доступу до читання на порядку денному
світових книговидавців
Тема 8. Міжнародний досвід організації та проведення 2
2
інклюзивної книжкової діяльності
Тема 9. Міжнародні інклюзивні книжкові проєкти
Тема 10. Міжнародна рада з питань дитячої та юнацької
книги
Тема 11. Інклюзивні літературні конкурси: міжнародний та
вітчизняний досвід
Тема 12.Інклюзивні літературні конкурси за кордоном

4
4

4

4

Тема 13. Інклюзивні літературні конкурси в Україні

4

4

Модульний контроль

2
Разом

5

2

42

4
4
2

2
6

16

2

20

Змістовий модуль 3. Сучасний стан та перспективи розвитку української інклюзивної літератури
Тема 14. Особливості розвитку інклюзивної літератури в 18
Україні

2

16

Тема 15. Інтернет платформа української інклюзивної
літератури
Тема 16. Інформаційна підтримка та просування
інклюзивних книжкових видань
Тема 17. Мережа інклюзивних амбасадорів

4

4

2

2

2

2

Модульний контроль

2
Разом 28

2
2

8

2

16

Змістовий модуль 4. Інклюзивна література як інструмент суспільної комунікації.
Тема 18. Специфіка використання інклюзивної літератури як
інструменту суспільної комунікації
Тема 19. Формування просвітницького механізму
інклюзивної літератури
Тема 20. Проєктний менеджмент у сфері інклюзивного
книговидання
Тема 21. Інклюзивна література та книговидання як
елементи формування правового середовища
Модульний контроль
Разом
Підготовка та проведення контрольних заходів.
Семестровий контроль
Усього

6

10

10

2

2

4

4

2

2

2
20

120

8

8

2
2

10

48

8

56

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Інклюзивна література: витоки та особливості
формування
Тема 1. Лекція.
літератури.

Передумови

виникнення

напряму

інклюзивної

Тенденції у книговидавничій галузі сучасної України та світу. Термінологія
у сфері інклюзії. Формування напряму інклюзивної літератури як
інноваційного тренду на книговидавничому ринку. Використання визначень
«книжки для виховання толерантності», «книжки для особливих та про
особливих», «книжки про людей з інвалідністю». Необхідність
систематизації та комплексного аналізу літератури про та для людей з
інвалідністю. Основні чинники формування терміну «інклюзивна
література».
Тема 2. Дослідження рівня інклюзивності книжкових видавництв.
Вивчення результатів американського проєкту «Дослідження інклюзивності
професійного видавничого середовища» (річне дослідження, в якому взяли
участь 34 видавці та 8 періодичних аналітичних видань з усієї Північної
Америки). Розробка концепції та організаційна підготовка проєкту
дослідження інклюзивності професійного видавничого середовища в
Україні. Інформація для підготовки та реалізації самостійної роботи.
Тема 3. Лекція. Специфіка та категоризація видань інклюзивної
літератури.
Використання досвіду Міжнародної ради з питань дитячої та юнацької книги
щодо категоризації видань інклюзивної літератури. Вивчення результатів
діяльності організації у напряму розвиту інклюзивної літератури.
Тема 4. Література, яка розповідає про осіб з інвалідністю
Аналіз книжкового асортименту про людей з інвалідністю вітчизняних та
закордонних видавництв. Специфіка редакційної підготовки. Особливості та
загальні риси. Основні тенденції просування в Україні та за кордоном.
Рекомендації та використання у бібліотечному форматі.
Тема 5. Література,
різноманітності

яка

спрямована
7

на

сприйняття

особистої

Поняття особистої різноманітності. Аналіз книжкового асортименту про
особисту різноманітність вітчизняних та закордонних видавництв.
Особливості та загальні риси. Специфіка редакційної підготовки. Основні
тенденції просування в Україні та за кордоном. Рекомендації та
використання у бібліотечному форматі.
Тема 6. Література для дітей з особливими освітніми потребами
(книжки шрифтом Брайля, з використанням піктограм, тактильні,
книжки-картинки та ін.)
Поняття особливих освітніх потреб. Аналіз книжкового асортименту для
осіб з особливими освітніми потребами вітчизняних та закордонних
видавництв. Специфіка редакційної підготовки та виробничого процесу.
Особливості та загальні риси. Основні тенденції просування в Україні та за
кордоном. Рекомендації та використання у бібліотечному форматі.

Змістовий модуль 2. Інклюзивне книговидання як новітній напрям
світового книговидання
Тема 7. Лекція. Поняття інклюзивного книговидання та безбар’єрного
доступу до читання на порядку денному світових книговидавців
Такі питання як доступність, безбар’єрність, інклюзія на порядку денному
світових видавців постають. Прийняття 27 червня 2013 року Марракеського
договору про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору чи
іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію до
опублікованих творів, а також запровадження принципів книговидання
доступного для всіх читачів (створення у 2014 році Консорціуму доступних
книг/ Accessible Books Consortium (ABC). Діяльність Міжнародної асоціації
видавців у цій сфері.
Тема 8. Лекція. Міжнародний досвід організації та ведення інклюзивної
книжкової діяльності
Договірно-правове підґрунтя та світовий досвід проведення інклюзивної
книжкової діяльності. Особливості проєктної роботи. Специфіка
фінансування інклюзивних проєктів. Культура сприйняття такої діяльності
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у суспільстві. Приклади найуспішнішої реалізації інклюзивних книжкових
проєктів.
Тема 9. Міжнародні інклюзивні книжкові проєкти
Американський
книжковий
проєкт
з
Мериленду
«Потребуємо
різноманітних книжок» («We Need Diverse Books»). Британський проєкт
«Інклюзивні серця». Проведення у 2014-15 роках дослідження закордонного
книжкового асортименту. Британський книжковий проєкт «У зовнішньому
світі» («Outside In World»). Програма «Reading the Way».
Тема 10. Міжнародна рада з питань дитячої та юнацької книги
Аналіз діяльності організації. Вивчення результатів програмної діяльності.
Каталоги видатних книжок для дітей та юнацтва з інвалідністю.
Дослідження інформаційних джерел та робота з практичними кейсами.
Тема 11. Лекція. Інклюзивні літературні конкурси: міжнародний та
вітчизняний досвід
Історія створення інклюзивних літературних конкурсів та премій.
Особливості організаційної підготовки та інформаційної підтримки.
Використання міжнародного досвіду для розвитку напряму інклюзивної
літератури та книговидання в Україні.
Тема 12. Інклюзивні літературні конкурси за кордоном
Книжкова премія Шнайдерів (Schneider Family Book Award) вручається за
автентичне зображення людей із фізичними особливостями. Заснована 2003
року та присуджується щорічно фундацією родини Шнайдерів. Дитяча
літературна премія імені Доллі Ґрей (The Dolly Gray Children’s Literature
Award) вручається авторам та ілюстраторам за художні або пізнавальні
книжки, які зображають дітей з особливостями розвитку.
Тема 13. Інклюзивні літературні конкурси в Україні
Передумови започаткування інклюзивних літературних конкурсів в Україні.
Заснування в рамках Міжнародного літературного конкурсу «Коронація
слова» окремої інклюзивної номінації «Інклюзивні оповідання «Terra
інклюзія». Формат та філософія конкурсної номінації.
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Тема 14. Формування концепції, організація
підтримка інклюзивного літературного конкурсу

та

інформаційна

Особливості заснування літературного конкурсу як частина проєктної
роботи. Специфіка організаційних заходів. Комплексний та системний
підхід до формування інформаційної підтримки інклюзивного літературного
конкурсу.
Змістовий модуль 3. Сучасний стан та перспективи розвитку
української інклюзивної літератури
Тема 15. Лекція. Особливості та перспективи розвитку напряму
інклюзивної літератури в Україні
Історичні та культурологічні чинники розвитку інклюзивної літератури в
Україні. Економічні перешкоди для формування якісної інноваційної
книжкової продукції. Використання міжнародного досвіду. Потенціал та
перспективи розвитку. Напрям інклюзивної літератури як стимулюючий
фактор розвитку загальної культури інклюзії в Україні.
Тема 16. Інтернет платформа української інклюзивної літератури
Аналіз та вивчення діяльності інтернет платформи української інклюзивної
літератури inclusivebooks.org. Історія та передумови створення.
Дослідження інструментарію платформи. Вивчення практичних кейсів.
Тема 17. Інформаційна підтримка та просування інклюзивних
книжкових видань
Особливості інформаційної підтримки інклюзивних видань в Україні.
Формування бази інформаційних ресурсів для просування інклюзивних
книжкових видань. Підготовка прес-релізів інклюзивних книжкових
заходів.
Тема 18. Мережа інклюзивних амбасадорів
Мета проєкту. Концептуальні засади та філософія. Історія створення.
Механізм реалізації. Учасники. Використання Мережі інклюзивних
амбасадорів для розвитку напряму інклюзивної літератури. Реалізація
практичних кейсів.
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Змістовий модуль 4. Інклюзивна література як інструмент суспільної
комунікації
Тема 19. Лекція. Специфіка використання інклюзивної літератури як
інструменту суспільної комунікації
Напрям інклюзивної літератури в контексті реалізації політики інклюзивної
освіти в Україні. Розуміння поняття «просвітництво». Інклюзивна
література у системі суспільних комунікацій. Конвенція ООН про права осіб
з інвалідністю 2006 року (Конвенція). Стаття 8 цієї Конвенції «Просвітновиховна робота».
Тема 20. Формування просвітницького механізму інклюзивної
літератури
Визначення та опрацювання конкретних практичних кейсів для формування
просвітницького механізму інклюзивної літератури. Засіб реабілітації.
Інструмент мотивації. Культурна вакцинація. Практичний комунікаційний
інструментарій напряму інклюзивної літератури.
Тема 21. Проєктний менеджмент у сфері інклюзивного книговидання
Основні етапи створення книжкового проєкту. Роль та функції менеджера.
Делегування повноважень. Особливості проєктної роботи з учасниками з
інвалідністю. Поняття універсального дизайну.
Тема 22. Інклюзивна література та книговидання як елементи
формування правового середовища
Свобода слова та права людини у видавничій сфері. Вивчення
інформаційних матеріалів. Обговорення результатів самостійного
студентського дослідження інклюзивності професійного видавничого
середовища в Україні.
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6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 4

кількість одиниць

Модуль 3

максимальна
кількість балів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Відвідування на практичному
занятті
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допук, виконання, захист)
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ
Разом
Максимальна кількість балів

Модуль 2

кількість одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

Модуль 1

1

8

8

8

8

4

4

4

4

10

8

80

8

80

4

40

4

40

5

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

25

1

118

118

74

74

384

Розрахунок коефіцієнта

Розрахунок: 384:100 = 3,8

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Змістовий модуль 1. Інклюзивна література: витоки та особливості
формування
1. Планування та організаційна підготовка проведення студентського
дослідження рівня інклюзивності українських книжкових видавництв.
Розподілення на групи, визначення групових задач, розподілення
повноважень у групах, визначення термінів виконання завдань. 5 балів
Змістовий модуль 2. Інклюзивне книговидання як новітній напрям
світового книговидання
2. Розробка питань для спілкування з видавництвами. Визначення
кількості видавництв для комунікації, формування переліку з
контактними даними. Робота з видавництвами. 5 балів
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Змістовий модуль 3. Сучасний стан та перспективи української
інклюзивної літератури
3. Збір інформації у визначених українських книжкових видавництвах.
Робота студентів у групах з чітким визначенням індивідуальних
повноважень та заповненням проєктних звітів.
Змістовий модуль 4. Інклюзивна література як інструмент суспільної
комунікації
4. Аналіз отриманої формації та підготовка результатів дослідження у
вигляді презентації. Заповнення проєктних звітів дослідження.
Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається;
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою;
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій,
розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань,
винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час
виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостйно кожним
студентом в електронному вигляді на електронному курсі або здаються в
роздрукованому вигляді.
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового
модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем
робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення модульних робіт,
що передбачають вирішення творчих завдань, ситуативних задач, самостійне
створення документів тощо.
Кількість модульних контрольних робіт з
навчальної дисципліни – 4, виконання кожної роботи є обов’язковим.
Модульна контрольна робота № 1
Написання рецензії на інклюзивне книжкове видання (книжкове видання на
вибір студента).
Модульна контрольна робота № 2
Написання есе на інклюзивну тематику.
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Модульна контрольна робота № 3
Підготовка концепту інформаційної підтримки інклюзивного книжкового
видання (книжкове видання на вибір студента).
Модульна контрольна робота № 4
Підготовка прес-релізу інклюзивного
викладачем).

книжкового

заходу

(визначеного

Критерії оцінювання:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається;
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою;
4) уміння структурувати та систематизувати викладений матеріал у вигляді
чітких відповідей за заданим форматом за визначений проміжок часу;
5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій,
розв’язанні завдань;
6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі;
7) лаконічність та структурність відповіді на питання, якість і самостійність
виконання завдання; чіткість та самоорганізація у виконанні завдання.
При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і
правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань оцінюється
максимально у 25 балів.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить
підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної
роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу студента на
семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульні контрольні
роботи. Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі заліку і
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу.
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7. Навчально-методична карта вибіркової дисципліни «Інклюзивна література у сучасному європейському
книговиданні»
Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінари – 48 год., самостійна робота – 56 год., МК – 8 год., залік
Модулі

Змістовий модуль 1.

Назва модуля

Інклюзивна література: витоки та особливості формування

Кількість балів за
модуль

118 бали

Теми

1

Теми

Передумови
виникнення
напряму
інклюзивної
літератури

лекцій

Семінарські
заняття

2

1, 2. Дослідження
рівня
інклюзивності
книжкових
видавництв

3

4

5

6

3, 4. Література, яка розповідає
про осіб з інвалідністю

5, 6. Література, яка спрямована
на
сприйняття
особистої
різноманітності

7, 8. Література для дітей з особливими
освітніми потребами (книжки шрифтом
Брайля, з використанням піктограм,
тактильні, книжки-картинки та ін.)

(2+20 балів)

(2+20 балів)

(2+20 балів)

(2+20 балів)
5 балів

СР
Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота ( 25 балів)
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Модулі

Змістовий модуль 2.

Назва модуля

Інклюзивне книговидання як новітній напрям світового книговидання

Кількість балів
за модуль

118 бали

Теми

7

Лекція

Семінарські

8

9

10

11

Міжнародний
досвід:
інклюзивні
книжкові проєкти

12

13

Інклюзивні
літературні конкурси:
міжнародний та
вітчизняний досвід

9, 10. Міжнародні
інклюзивні книжкові
проєкти

11, 12. Міжнародна рада з
питань дитячої та юнацької
книги
(2+20 балів)

13, 14. Інклюзивні
літературні
конкурси за
кордоном
(2+20 балів)

(2+20 балів)
(5 балів)

СР

Модульна контрольна робота ( 25 балів)

16

15, 16. Інклюзивні
літературні конкурси в
Україні
(2+20 балів)

Модулі

Змістовий модуль 3.

Назва модуля

Сучасний стан та перспективи розвитку української інклюзивної літератури

Кількість балів за модуль

74 бали

Теми
Теми

14

15

16

17

Особливості розвитку інклюзивної
літератури в Україні

лекцій

Семінарські

17, 18. Інтернет платформа української
інклюзивної літератури

19. Інформаційна підтримка та
просування інклюзивних книжкових
видань

(2+20 балів)
(1+10 балів)

5 балів

СР
Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота ( 25 балів)
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20. Мережа інклюзивних амбасадорів
(1+10 балів)

Модулі

Змістовий модуль 4.

Назва

Інклюзивна література як інструмент суспільної комунікації.

модуля
Кількість балів
за модуль
Лекції

74 бали

18

19

20

21

22, 23. Проєктний менеджмент у
сфері інклюзивного книговидання

24. Інклюзивна література та книговидання як
елементи формування правового середовища

Теми
лекцій
Семінарські

21. Формування просвітницького
інклюзивної літератури

механізму

(2+20 балів)

(1+10 балів)

.
(1+10 балів)

5 балів

СР
Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота ( 25 балів)

Разом 384 балів, коефіцієнт 3,8
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8. Рекомендовані джерела
Основна (базова)
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– 136.
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ДОДАТКИ
Плани семінарських занять.
Змістовий модуль 1. Інклюзивна література: витоки та особливості
формування
Семінар 1, 2. Дослідження рівня інклюзивності книжкових видавництв.
1. Вивчення результатів американського проєкту «Дослідження інклюзивності
професійного видавничого середовища».
2. Розробка концепції та організаційна підготовка проєкту дослідження
інклюзивності професійного видавничого середовища в Україні.
3. Інформація для підготовки та реалізації самостійної роботи.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 5,15,21.
Семінар 3, 4. Література, яка розповідає про осіб з інвалідністю.
Командна робота. Група ділиться на 2 команди, кожна команда готує та
захищає 1 з питань.
1. Аналіз книжкового асортименту про людей з інвалідністю вітчизняних
видавництв. Основні тенденції просування. Рекомендації та використання у
бібліотечному форматі.
2. Аналіз книжкового асортименту про людей з інвалідністю закордонних
видавництв. Основні тенденції просування. Рекомендації та використання у
бібліотечному форматі.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 11.

1.
2.
3.
4.

Семінар 5, 6. Література, яка спрямована на сприйняття особистої
різноманітності.
Поняття особистої різноманітності.
Аналіз книжкового асортименту про особисту різноманітність вітчизняних
та закордонних видавництв.
Основні тенденції просування в Україні та за кордоном.
Рекомендації та використання у бібліотечному форматі.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 11.

Семінар 7, 8. Література для дітей з особливими освітніми потребами
(книжки шрифтом Брайля, з використанням піктограм, тактильні, книжкикартинки та ін.).
Проведення майстер-класу фахівця з використання піктограм, розробка
студентами власних піктограм
1. Поняття особливих освітніх потреб.
2. Аналіз книжкового асортименту для осіб з особливими освітніми потребами
вітчизняних та закордонних видавництв.
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3. Специфіка редакційної підготовки та виробничого процесу. Особливості та
загальні риси.
4. Основні тенденції просування в Україні та за кордоном.
5. Рекомендації та використання у бібліотечному форматі.
Література
Основна: [1,2,3,4]; додаткова: 11.
Змістовий модуль 2. Інклюзивне книговидання як новітній напрям
світового книговидання
Семінар 9, 10. Міжнародні інклюзивні книжкові проєкти.
Командна робота. Група ділиться на 3 команди, кожна команда готує та
захищає 1 з питань.
1.Американський книжковий проєкт з Мериленду «Потребуємо
різноманітних книжок» («We Need Diverse Books»).
2. Британський проєкт «Інклюзивні серця» («Inclusive Minds»).
3. Британський книжковий проєкт «У зовнішньому світі» («Outside In
World»). Програма «Reading the Way».
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 20.

1.
2.
3.
4.

Семінар 11, 12. Міжнародна рада з питань дитячої та юнацької книги
Проведення майстер-класу представника української секції Міжнародної
рада з питань дитячої та юнацької книги.
Аналіз діяльності організації.
Вивчення результатів програмної діяльності.
Каталоги видатних книжок для дітей та юнацтва з інвалідністю.
Дослідження інформаційних джерел та робота з практичними кейсами.
Література
Основна: [1,2,3,4]; додаткова: 5,15,16.
Семінар 13, 14. Інклюзивні літературні конкурси за кордоном
Командна робота. Група ділиться на 2 команди, кожна команда готує та
захищає 1 з питань.
1. Книжкова премія Шнайдерів (Schneider Family Book Award) вручається за
автентичне зображення людей із фізичними особливостями. Заснована 2003
року та присуджується щорічно фундацією родини Шнайдерів.
2. Дитяча літературна премія імені Доллі Ґрей (The Dolly Gray Children’s
Literature Award) вручається авторам та ілюстраторам за художні або
пізнавальні книжки, які зображають дітей з особливостями розвитку.
Література
Основна: [1,2,3,4]; додаткова: 11.
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Семінар 15, 16. Інклюзивні літературні конкурси в Україні
1.
Передумови започаткування інклюзивних літературних конкурсів в
Україні.
2.
Заснування в рамках Міжнародного літературного конкурсу
«Коронація слова» окремої інклюзивної номінації «Інклюзивні оповідання
«Terra інклюзія».
3.
Формат та філософія конкурсної номінації.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 11,12,17.

1.
2.
3.
4.
5.

Змістовий модуль 3. Сучасний стан та перспективи розвитку
української інклюзивної літератури
Семінар 17, 18. Інтернет платформа української інклюзивної літератури
Аналіз та вивчення діяльності інтернет платформи української
інклюзивної літератури inclusivebooks.org.
Історія та передумови створення.
Дослідження інструментарію платформи.
Вивчення практичних кейсів.
Основна: [1,2,3]; додаткова: 8,10.
Семінар 19. Інформаційна підтримка та просування інклюзивних книжкових
видань.
Індивідуальна підготовка бази інформаційних ресурсів для просування
інклюзивних книжкових видань.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 16, 20.
Семінар 20. Мережа інклюзивних амбасадорів.
Підготовка та захист практичних кейсів інформаційної підтримки проєкту
Мережі інклюзивних амбасадорів.
Література
Основна: [1,2,3,4]; додаткова: 5,15,16.
Змістовий модуль 4. Інклюзивна література як інструмент суспільної
комунікації
Семінар 21.
Формування просвітницького механізму інклюзивної
літератури.
Робота по групах.
Формування та опрацювання конкретних прикладів використання
інклюзивної літератури як:
засіб реабілітації; інструмент мотивації; культурна вакцина.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 10,11.
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Семінар 22, 23. Проєктний менеджмент у сфері інклюзивного книговидання.
Командна робота. Група ділиться на 2 команди, кожна команда готує та
презентує інклюзивний книжковий проєкт.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 16,19.
Семінар 24. Інклюзивна література та книговидання як елементи
формування правового середовища.
1. Свобода слова та права людини у видавничій сфері.
2. Вивчення інформаційних матеріалів.
3. Обговорення результатів самостійного студентського дослідження
інклюзивності професійного видавничого середовища в Україні.
Література
Основна: [1,2,3]; додаткова: 7,12,21.
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