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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити /120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма:  лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 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 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 та soft skills 

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».  

Навчальний курс «Психологічні основи інклюзії» 

спрямований вивчення основних положень інклюзії.   Під час 

курсу Ви засвоїте методологічні засади і основні аспекти 

роботи психолога з дітьми з ООП; сформуєте цілісне уявлення 

про напрямки роботи психолога в у період адаптації дітей з 

ООП до освітнього середовища; посилите психологічний 

аспект професійної підготовки шляхом розширення їхніх 

уявлень про методи діагностики, корекції, форм та методів 
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роботи психолога з дітьми з ООП 

Відвідування занять. Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання 

рекомендованої літератури і матеріалів є необхідною умовою 

для вивчення курсу. Поведінка в аудиторії повинна 

відповідати загальним вимогам ділової та наукової етики. Під 

час лекцій та семінарських занять не припустимо 

відволікатись розмовами, користуватись мобільними 

телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь-який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не 

припустимі, викладач залишає за собою право не допустити до 

заняття студента, що порушує дисципліну або запізнюється. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  

1.Набуття компетентностей у неформальній освіті (онлайн-

курси, участь у проектах і т.п.).  

2.Наукова робота (написання статей, тез), участь у 

конференціях, круглих столах, семінарах (сертифікат).  

Що будемо вивчати?  Найбільш значні досягнення світової та вітчизняної 

психологічної думки; основи роботи з дітьми з ООП;  

психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в 

загальноосвітніх навчальних закладах та  корекційно-

розвивальна робота з дітьми з ООП. 

Чому це треба вивчати?  Ви отримаєте можливість застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. Отримаєте розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Навчитесь використовувати 

сучасні інформаційно-комікаційні технології під час 

навчальної діяльності та практичної підготовки, в тому числі 

для організації дистанційної роботи та навчання.   

Отримаєте здатність до розуміння природи психічних явищ, 

поведінки, діяльності та вчинків, самостійного збирання та 

критичного опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел. Отримаєте знання 

про організацію та надання психологічної допомоги 

(індивідуальної та групової), в тому числі особам з особливими 

освітніми потребами. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Аналізувати, порівнювати та пояснювати психічні й 

соціально-психологічні явища. 

Розуміти специфіку діяльності  психолога в різних сферах 

суспільної практики та  бути здатним до організації діяльності 

психологічної служби. 

Обирати та застосувати ефективні методи просвітницької, 

інформаційно-консультативної та роз’яснювальної роботи 

з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних 

особливостей особистості; володіти технологіями 

психологічного супроводу та корекційно-розвиткової роботи 

осіб з особливими освітніми потребами. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати 

перед аудиторією, вміння приймати рішення, відповідальність, 

вміння формувати команду та працювати в ній, вміння 

вирішувати проблему, наполегливість, вміння критично 

мислити, здатність порозумітись, розвиток соціальних навиків 

та емоційного сприйняття, уміння аргументувати свою думку. 



Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності. 

Здатність до конструктивного спілкування, співпрацювати в 

команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми та 

налагоджувати ефективну міжособистісну комунікацію. 

Здатність розуміти індивідуальні відмінності особистості та 

основні підходи до їх вивчення. 

Здатність розуміти сутність, форми та методи  проведення 

просвітницьких, інформаційно-консультативних та 

роз’яснювальних заходів для створення безпечного 

психологічного середовища. 

Мати знання про організацію та надання психологічної 

допомоги (індивідуальної та групової), в тому числі особам з 

особливими освітніми потребами. 

Зміст дисципліни Теоретичні аспекти психології інклюзії. Нормативно-правове 

забезпечення діяльності ІРЦ, освітніх та реабілітаційних 

установ. Характеристика основних функцій психофізичного 

розвитку. Складові, фактори розвитку та базові моделі 

впровадження. Діти з особливими освітніми потребами. 

Індивідуальний навчальний план та його складові. 

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання. Принципи та форми корекційно-розвивальної 

роботи. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з ООП. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем для самостійної 

роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова та педагогічна  психологія, 

соціальна психологія, психологія особистості.  
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний  контроль, ІНДЗ, 

теми для самостійного опрацювання. 
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