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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 (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (80 
год.) 

Заочна форма:  лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна робота (110 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 

погодились виконувати положення принципів академічної доброчесності:  

– складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб;  

– надавати для оцінювання лише результати власної роботи;  

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших студентів;  

– не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань здобувачів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей;  

– дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні 

права.  

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?  Організацію діагностико-корекційної роботи психолога з дітьми з ООП;  

специфіку роботи психолога з дітьми з ООП. 

Чому це треба вивчати?  Отримання знань, умінь і навичок психодіагностичної  та 

психокорекційної роботи психолога відповідно до сучасних наукових 

уявлень, формування професійної компетентності майбутніх психологів у 

діагностико-корекційній діяльності з особами з ООП. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН 2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПРН 3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки.  



ПРН 4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій.  

ПРН 5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість. 

ПРН 9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності.  

ПРН 10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  
ПРН 11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПРН 13. Надавати кваліфіковану психологічну допомогу особистості у 

кризовому стані для активізації ресурсів її життєстійкості. 

ПРН 15. Надавати допомогу та підтримку у прийнятті усвідомлених 

рішень та в оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, 

розвитку відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну 

ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості. 

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? 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або 

практичної значущості.  

ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.  
ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно 

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та 

технік. 

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.  

ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 
психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.  

ФК11. Здатність здійснювати моніторинг, оцінку ефективності виконання 

індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю.  

Зміст дисципліни Організація роботи психолога з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Основи аутології. Діагностико-корекційна робота психолога з дітьми з 

РАС. Робота психолога з дітьми із затримкою психічного розвитку (ЗПР) 

та розумовою відсталістю. Діагностико-корекційна робота психолога з 

дітьми з синдром Дауна та епілепсією. Робота психолога з дітьми з 

дитячим церебральним паралічем (ДЦП). Робота психолога з дітьми з 

мовленнєвими порушеннями, з порушенням зору та слуху. Корекційні 

програми та методи для дітей з ООП. Раннє втручання. Засоби 

альтернативної комунікації.  
Обов’язкові завдання Опрацювання тем для самостійної роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Організація та діяльність психологічної служби, психологічний супровід 

осіб з ООП 



 

 

 

 

Розробник                   Гриньова Н.В. 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний  контроль, ІНДЗ, теми для 

самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Екзамен 


