




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

очна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань  

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

 

Обов’язкова 

 

Мова викладання – 

Українська мова 
Спеціальність  

053 «Психологія» 

 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для: 

ОФН – 4 

ЗФН – 12, 8 
 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

32 год. 12 год. 

Практичні  заняття 

 32год.       8 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

86 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для очної форми навчання150 – год.: 62 год. – аудиторні заняття, 86 год. 

– самостійна робота (40 % до 60 %). 

для заочної форми навчання –150 год.: 20 год. – аудиторні заняття, 130 

год. – самостійна робота (15 % до  85 %). 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Психологія в 

інклюзивній освіті» 

 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Психологія в інклюзивній освіті» 

побудований на основі синтезу та інтеграції навчального матеріалу декількох 

професійно орієнтованих дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних 

закладах («Загальна психологія», «Диференціальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Вікова психологія», «Дитяча психологія» та ін.).  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу є формування систематизованих наукових уявлень про 

сутність, основні завдання, напрями соціально-педагогічної та психологічної 

роботи з дітьми, які мають особливі потреби, в дошкільних та 

загальноосвітніх закладах з інклюзивною формою навчання; особливості 

організації, нормативно-правове забезпечення, проблеми і перспективи 

проектування інклюзивного освітнього середовища для цих дітей; 

формування загальнокультурних та професійних компетенцій психологів, 

необхідних для ефективної діяльності в якості організаторів та виконавців 

програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку;  здійснення особистісно-мотиваційної, когнітивної та практичної 

підготовки майбутніх фахівців до реалізації інклюзивної моделі освіти на 

різних рівнях системи освіти. 

Під час вивчення дисципліни «Психологія в інклюзивній освіті» у 

здобувачів вищої освіти мають сформуватися наступні компетентності: 

І. Загальні: 

 ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї. 

 ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ІІ. Фахові: 

 - Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, 

які враховують  ФК 08. Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову). 

 ФК 09. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту. 

 ФК 10. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

 ФК 11. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 ФК 12. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 



       У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

досягти таких програмних результатів навчання: 

 ПРН 11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

 ПРН 12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, тренінгів відповідно до вимог замовника. 

 ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога, що визначають професійну поведінку і 

стосунки з людьми в суспільстві. 

 ПРН 17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

 ПРН 18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров`я та за 

потреби визначити зміст запиту до супервізії. 

 ПРН. 19. Враховувати індивідуальну варіативність становлення 

людини як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності.  

ПРН 20. Знати про норму і патологію психічного розвитку 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 150 год. /  5 кредити 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні основи інклюзивної освіти  
Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи. 

Тема 2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського законодавства. 
Тема 3. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. 

Кредит 2. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з різними 

формами затримки психічного розвитку. 

Тема 4. Особливості психічного розвитку дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Тема 5. Розвиток пізнавальної діяльності. 

Кредит 3. Особливості розвитку дітей із розладами аутистичного 

спектра. 

Тема 6. Причини виникнення розладів аутистичного спектра. 

Тема 7. Характеристика дітей із розладами аутистичного спектра. 

Кредит 4. Комплексний підхід у корекційно-розвитковій роботі з 

дітьми, які мають розлади аутистичного спектра.  

Тема 8. Взаємодія фахівців психолого – педагогічного профілю.  

Тема 9. План корекційно-розвткової роботи для дітей із розладами 

аутистичного спектра. 

Кредит 5. Інноваційні технології у роботі з дітьми із розладами 

аутистичного спектра.  

Тема 10 Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми, які мають 

розлади аутистичного спектра.  

Тема 11. Особливості ігрової діяльності дітей із розладами аутистичногго 

спектра. 

Тема 12. Терапевтичні та сенсорні ігри як засіб корекції аутистичних 

проявів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 
Усьог

о  
у тому числі Усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

ср л п ла

б 

ін

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Кредит 1. Теоретичні основи інклюзивної освіти 

Тема 1. Інклюзивна освіта 

як модель соціального 

устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні 

визначення та основні 

принципи. 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 2. Інклюзія – 

стратегія міжнародного та 

українського 

законодавства. Інклюзивні 

школи-ефективні школи. 

Роль батьків у 

впровадженні інклюзивної 

освіти. 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 3. Корекційно- 

розвивальна робота як 

складова інклюзивного 

навчання. 

Диференційоване 

викладання як засіб 

задоволення навчальних 

потреб усіх учнів. 

10 2 2   6 10     10 

Разом за 1 кредитом 30 6 6   18 30 2 2   26 

Кредит 2. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з різними формами 

затримки психічного розвитку. 

Тема 4. Особливості 

психічного розвитку дітей із 

затримкою психічного 

розвитку. 

14 2 4   8 16 2    14 

Тема 5. Розвиток 

пізнавальної діяльності. 

16 4 2   10 14     14 

Разом за 2 кредитом 30 6 6   18 30 2    28 

Кредит 3. Особливості розвитку дітей із розладами аутистичного спектра 

Тема 6. Причини 

виникнення розладів 

аутистичного спектра. 

14 2 4   8 14 2    12 

Тема 7. Характеристика дітей 

із розладами аутистичного 

спектра. 

 

16 4 2   10 16  2   14 

Разом за 3 кредитом 

 

30 6 6   18 30 2 2   26 



Кредит 4. Комплексний підхід у корекційно-розвитковій роботі з дітьми, які мають 

розлади аутистичного спектра. 

Тема 8. Взаємодія фахівців 

психолого – педагогічного 

профілю.  

14 2 4   8 14 2    12 

Тема 9. План корекційно-

розвткової роботи для дітей 

із розладами аутистичного 

спектра. 

16 4 2   10 16  2   14 

Разом за 4 кредитом 30 6 6   18 30 2 2   26 

Кредит 5. Інноваційні технології у роботі з дітьми із розладами аутистичного спектра. 

Тема 10 Використання 

інноваційних технологій у 

роботі з дітьми, які мають 

розлади аутистичного 

спектра.  

10 2 4   4 10 2    8 

Тема 11. Особливості 

ігрової діяльності дітей із 

розладами аутистичногго 

спектра. 

8 2 2   4 10 2    8 

Тема 12. Терапевтичні та 

сенсорні ігри як засіб 

корекції аутистичних 

проявів.  

12 4 2   6 10  2   8 

Разом за 5 кредитом 30 8 8   14 30 4 2   24 

Всього годин  150 3

2 

32   86 150 1

2 

8   130 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми очна заочна 

1.  Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: 

генезис, понятійно-термінологічні визначення та 

основні принципи. 

2  

2.   Інклюзія – стратегія міжнародного та українського 

законодавства. Інклюзивні школи-ефективні школи. 

Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

2 2 

3.   Корекційно-розвивальна робота як складова 

інклюзивного навчання. 

Диференційоване викладання як засіб задоволення  

навчальних потреб усіх учнів. 

2  

4.   Особливості психічного розвитку дітей із затримкою 

психічного розвитку 

4  

5.  Розвиток пізнавальної діяльності. 2  

6.  Причини виникнення розладів аутистичного спектра. 4  

7.  Характеристика дітей із розладами аутистичного 

спектра 

2 2 

8.  Взаємодія фахівців психолого – педагогічного 4  



 
6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Очна Заочна 

1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: 

генезис, понятійно-термінологічні визначення та 

основні принципи. 

6 8 

2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського 

законодавства. Інклюзивні школи-ефективні школи. 

Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

6 8 

3. Корекційно-розвивальна робота як складова 

інклюзивного навчання. 

Диференційоване викладання як засіб задоволення  

навчальних потреб усіх учнів. 

6 10 

4. Особливості психічного розвитку дітей із затримкою 

психічного розвитку 

8 14 

5.  Розвиток пізнавальної діяльності. 10 14 

6. Причини виникнення розладів аутистичного спектра. 8 12 

7. Характеристика дітей із розладами аутистичного 

спектра 

10 14 

8. Взаємодія фахівців психолого – педагогічного 

профілю. 

8 12 

9. План корекційно-розвткової роботи для дітей із 

розладами аутистичного спектра. 

10 14 

10. Використання інноваційних технологій у роботі з 

дітьми, які мають розлади аутистичного спектра. 

4 8 

11. Особливості ігрової діяльності дітей із розладами 

аутистичногго спектра. 

4 8 

12. Терапевтичні та сенсорні ігри як засіб корекції 

аутистичних проявів. 

6 8 

Разом:  86 130 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом. 

профілю. 

9.  План корекційно-розвткової роботи для дітей із 

розладами аутистичного спектра. 

2 2 

10.  Використання інноваційних технологій у роботі з 

дітьми, які мають розлади аутистичного спектра. 

4  

11.  Особливості ігрової діяльності дітей із розладами 

аутистичногго спектра. 

2  

12.  Терапевтичні та сенсорні ігри як засіб корекції 

аутистичних проявів. 

2 2 

Разом: 32 8 



7. Методи навчання 

- словесні методи (розповідь, бесіда); 

- наочні методи (ілюстрація, демонстрація); 

- практичні методи (вправи, практичні роботи, реферати студентів); 

- інтерактивні методи (навчальні дискусії, аналіз ситуацій). 

8. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

індивідуальних занять; має на меті перевірку рівня підготовки студентів до 

виконання конкретної роботи. Види поточного контролю: усне та письмове 

опитування, тестування, самоконтроль, складання опорних конспектів, 

дидактичних тестів. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів 

навчання студента. Вид підсумкового контролю: залік. 

Залік – вид підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі виконання ним 

певних типів робіт на практичних заняттях. 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



10. Рекомендована література 

Базова 

1. Данілявічутє Є.А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній 

системі освіти в Україні // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – №1 (65). 

– 2013. – С. 2-8.  

2. Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта: [навч.-метод. посіб.] / С.М. Єфімова, 

С.В. Королюк / За заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2011. – 

164 c. – (Серія «Інклюзивна освіта»).  

3. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /[Тім Лорман, 

Джоан Депплер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.  

4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / Алла 
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