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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 
кредити ЄКТС / години 

6/150 (денна) 

5/150 (заочна) 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (24 год.), самостійна 
робота (102 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні ( 6 год.), самостійна 
робота (138 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність є однією з основних ціннісних 

складових курсу. Всі групові та індивідуальні проєкти ІНДЗ та 

повідомлення повинні бути особистою працею студента, які 

висвітлюють його думку з даного питання. Будь-які прояви 

академічної недоброчесності є неприпустимими. 

Відвідування занять. Відвідування та робота під час 

практичних та лабораторних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн 

формі (змішана форма навчання). Дистанційно навчання 

відбувається на платформі MOODLE та ZOOM. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Забезпечується під час розробки групових та індивідуальних 

проєктів, проходження онлайн курсів дотичних до дисципліни, 

написання наукових матеріалів для опублікування у збірниках 

конференцій різного рівня та участі у науково-практичних 

заходах різного рівня та може перезараховуватись, як 

компонент курсу (за наявності сертифікату) та відповідно до 

«Тимчасового порядку визнання результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті». 
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Що будемо вивчати? Вивчення основних положень та цінностей інклюзивної освіти. 

Під час курсу студент оволодіє знаннями щодо міжнародного 

та національного законодавства у сфері інклюзивної освіти, 

вивчить український на міжнародний досвід. Засвоїть основні 

принципів та технологій організації освітнього процесу в 

умовах інклюзивної освіти, зокрема у вищій школі. Навчиться 

працювати з дітьми та молоддю зООП. 

Чому це треба вивчати? Набуття та систематизація знання стосовно  вмінь і навичок 
здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з 

ООП умовах інтегрованого та інклюзивного навчання, 
Сформуються знання і вміння щодо роботи з батьками дітей з 

ООП. Студенти отримають  знання  щодо  особливостей  

психічного розвитку дітей з ООП. Ознайомляться зі змістом і 
методами корекційно- розвивальної роботи з дітьми в умовах 

ЗОШ та ІРЦ. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки 

за результатами власних досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги 

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до вимог замовника. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність працювати в команді. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 
різних джерел. 



 Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 
Здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу відповідно до запиту 

Зміст дисципліни Філософія інклюзивної психології та спеціальної 

освіти. 
Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в 

Україні. 
Досвід упровадження інклюзивної освіти в Україні та 

закордоном. 

Стратегії викладання в інклюзивній освіті. 

Універсальний дизайн інклюзивного середовища. 

Використання МКХ-ДП під час роботи з дітьми з ООП. 

Особливості спілкування з особами з ООП. 

Створення та функціонування команди психолого- 

педагогічного супроводу. 

Співпраця з інклюзивно-ресурсними центрами. 

Особистісно –орієнтоване навчання для осіб з ООП. 

Диференційоване викладання для дітей з ООП з 
різними нозологіями. 

Корекційно-розвивальна та тренінгова робота з дітьми з 
ООП. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних 

та самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та 

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вступ до спеціальності, вікова 

психологія, педагогіка, диференційна психологія, соціальна 

психологія, організація та методика соціально-

психологічного тренінгу, психологія особистості. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для 
дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові 

модулі. – К., - 2012. – 132 с. 
2. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. «Інклюзивна освіта: 

від основ до практики»: [монографія] / А.А. Колупаєва, О.М. 

Таранченко – К. : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. – 152 с. 

– (Серія «Інклюзивна освіта»). 

3. Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально- 

методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. – [2– ге 

вид., доп.]. – Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. 

Кривий Ріг», 2019. – 170 с. ISBN 978-617-7784-23- 3. 

4. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і 



 батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 

2016. – 68 с. 
5. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний 

посібник. – Київ: ТОВ «Агенство Україна», 2019. – 300 

6. Таранченко О.М. Освіта дітей з особливими потребами 

за часів незалежності України: етапність у стратегічному 

вимірі / О.М. Таранченко, А.А. Колупаєва // Особлива дитина 

: навчання і виховання. – 

№ 3(79). – 2016. – С. 7 – 18. 

7. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами: інноваційні технології 

природотерапії : монографія / О. О. Кравченко, М. С. 

Міщенко, Н. В. Левченко, І. Г. Резніченко, К. О. Чупіна, І. А. 

Молоченко, О. М. Бойко, В. А. Загоруйко. Умань : Візаві, 

2020. 144 с 

8. Психологічний супровід та соціально-педагогічна 

робота в закладі освіти: теорія та практика : колективна 

монографія / за ред. О. Д. Сафіна. Умань : Візаві, 2020. 376 с. 

9. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine 

and other countries. – Poznan : UniKS Press, 2020. 225 p. 

ISBN 978-83-953988-2-7 

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, підготовка фрагментів 

тренінгів та вправ, модульне тестування, захист групових 

проєктів 

Підсумковий контроль Написання та захист корекційної програми, тестовий 
підсумковий контроль, екзамен 
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