


 



Анотація  
Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні є 

удосконалення підготовки фахівців  у вищих навчальних закладах. 
Дисципліна «Психологія інклюзивної освіти» посідає чільне місце в системі 
підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти, сприяє оволодінню 
загальнопредметними та фаховими компетенціями. 
          Навчальна дисципліни має тісні міждисциплінарні зв’язки з 
педагогічною деонтологією, риторикою, культурою мовлення корекційного 
педагога, спеціальною та порівняльною психологією, університетськими 
студіями.  
             Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, 
інклюзивний підхід, інтеграція, психологія. 

 
Abstract 

       Improvement of specialists’ training in higher educational institutions is one of 
the strategic tasks of education reform in Ukraine. Discipline "Psychology of 
Inclusive Education" occupies a leading place in the system of training of 
specialists of special education. The academic discipline has close interdisciplinary 
connection to pedagogical deontology, rhetoric, speech culture of correctional 
teacher, special and comparative psychology, university studios. 
        Key words: psychology, inclusion, inclusive learning, inclusive education, 
inclusive approach, integration. 
  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    

 
 

  



Вступ 
 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія інклюзивної 

освіти»складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за освітньо-професійною програмою «Логопедія. 
Спеціальна психологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: психолого-педагогічні умови 
запровадження інклюзивної освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: психодіагностика та технології проведення тренінгів, 
логоритміка та ігри в логопедичній роботі, самовиховання та саморегуляція особистості, 
основи психосоматики, корекційна педагогіка та спеціальна психологія з методикою 
викладання, психодидактика застосування сучасних технологій, університетські студії. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1. 1. Мета: оволодіння студентами компетентностями щодо концептуальних засад 

інклюзивної освіти, особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими 
потребами, основних принципів і технологій організації взаємодії в умовах інклюзивної 
освіти  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
- Оволодіння студентами категоріально-термінологічним апаратом психології 

інклюзивної освіти;  
- Засвоєння змісту основних принципів та цінностей інклюзивної освіти;  
- Оволодіння знаннями щодо міжнародного та національного законодавства у сфері 

інклюзивної, зарубіжного досвіду;  
- Засвоєння основних принципів та технологій організації освітнього процесу в 

умовах інклюзивної освіти;  
- Розвиток професійних знань та умінь щодо роботи з дітьми з особливими 

потребами. 
Програмні результати навчання:  
ПРН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до 

спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у 
професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, 
узагальнювати результати дослідження. 

 ПРН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 
розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.  

ПРН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, 
обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань.  

ПРН9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних 
закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у 
закладах загальної середньої освіти тощо.  

ПРН10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями 
(інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати 
корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, 
індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей.  

ПРН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, 
форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 
компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Особистісні: 
ЗК-1.1. Світоглядна компетентність Здатність до розуміння предметної області 

професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, 



концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні 
стратегії професійної діяльності. 

ЗК-1.2. Морально-етична компетентність. Здатність діяти на основі принципів і 
норм етики, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі 
загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі;. 

ЗК-1.4. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 
структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 
здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту 
художніх творів. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 
ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної 
позиції фахівця-дефектолога, вихователя дітей із порушеннями психофізичного розвитку, 
асистента вчителя. Здатність до цінування та повага до різноманітності і 
мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та 
різних розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, 
індивідуальних особливостей. Знання найвидатніших культурних здобутків України; 
уміння застосовувати культурологічні знання на практиці; естетичний досвід 

ІІ. Фахові:  
ФК.- 1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими 
психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 
навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній 
діяльності). 

ФК.- 2 Спеціально-методична. Здатність до застосування психолого-педагогічних, 
корекційно-методичних та фахових знань; вміння відбирати і систематизувати 
діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних 
особливостей тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні методи, прийоми, 
форми засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід організації 
корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; формування системи 
дидактико-методичних знань і умінь; здатність удосконалювати власну професійну 
діяльність. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням 
психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб з 
порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) 
в спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 
реабілітаційних установах. 

ФК.- 3 Комунікативно-педагогічна. Здатність до застосування знань основних 
принципів, правил, прийомів і форм педагогічної комунікації; вміння використовувати 
різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у професійних цілях, 
продумано й виважено будувати процес корекційно-педагогічного спілкування; здатність 
налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-реабілітаційну взаємодії, 
суб’єкт-суб’єктну комунікацію. 

ФК.- 4 Проектувальна. Здатність до застосування знань основних видів і 
технологічних підходів до планування власної професійно-корекційної діяльності; вміння 
здійснювати поточне планування, визначати умови його практичної реалізації, вміння 
планувати, організовувати і результативно здійснювати корекційно-педагогічний процес у 
загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим 
навчанням з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 
шкільного віку. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 
Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 

practical advice on inclusive education 



Тема 2. Foreign experience in the implementation of inclusive education / 
Implementation of the basic principles of inclusive education in Europe. 

Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them. 
Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
Тема 4.. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
Тема 5. Algorithm of psychological support of education and development of children 

with special educational needs in a secondary school. 
Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and physical 

disabilities.The educational needs of children who are hard of hearing or deaf can best be met in 
general education classe s. 

Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 
inclusion. 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
Тема 8.  Social education of children in an inclusive educationSocial education of 

preschool children and ways to overcome prejudice against children with special needs. 
Тема 9.. The role of the family in the process of integrating a child with special 

educational needs into the socio-cultural environment. Parents and inclusion: examples of true 
pedagogical partnership. 

Тема 10. The problem of establishing humane, partnership relations between all 
participants in the educational process in an inclusive education. 
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