
 



 
 



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. 

 
  

 
 

 
  



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Денна форма навчання 
 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – розробка 
мультипрезентації однієї із форм 
новітніх комунікативних 
технологій  з  обґрунтуванням 
теми, завдань, очікуваних 
результатів 

Спеціальність: 016 Спеціальна 
освіта   

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
7-й 8-й 

Лекції 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 6 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 4 Ступінь: 

бакалавра 

 10 год. 
Практичні, семінарські 

 10 год. 
Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/  

 
10 год 

Самостійна робота 

 60 год. 
Вид контролю: залік 

Мова навчання – англійська 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 
становить: для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота 
(33%/67%). 
  



Заочна форма навчання 
 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – розробка 
мультипрезентації однієї із форм 
новітніх комунікативних 
технологій  з  обґрунтуванням 
теми, завдань, очікуваних 
результатів 

Спеціальність: 016 Спеціальна 
освіта   

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
7-й 8-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my Ступінь: 
магістра 

 
2 год 

Практичні, семінарські 

 
4 год 

Лабораторні 
 4 год 

Самостійна робота 
80 год  

Вид контролю: залік 
Мова навчання – англійська 
  
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 
становить: для  заочної форми навчання – 10 год. – аудиторні заняття, 180 год. – самостійна робота 
(11%/89%). 
 
 

  



 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: 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. 

Завдання курсу:  
- 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. 
Передумови для вивчення дисципліни: спеціальна, порівняльна психологія, 

логопсихологія, університетські студії, спеціальна, порівняльна педагогіка, педагогічна 
деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога.. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 
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. 
 
Credit 1. Philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 
Topic1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and practical 

advice on inclusive education 
 Topic 2. Foreign experience in the implementation of inclusive education / Implementation of the 

basic principles of inclusive education in Europe. 
Topic 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them. 
Credit 2. Psychological support of inclusive education 
Topic 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of children with 

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

special educational needs in a secondary school. 



Topic 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and physical disabilities. 
The educational needs of children with hearing impairments and the deaf can best be met in general 
education classes. 

Topic 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in inclusion. 
Credit 3. Resource opportunities for inclusive and special education. 
Topic 8. Social education of children in an inclusive education Social education of preschool 

children and ways to overcome prejudice against children with special needs. 
Topic 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. 
Topic 10.. The problem of establishing humane, partnership relations between all participants in 

the educational process in an inclusive education. 
 
Кредит 1. Філософія інклюзивної школи, обговорення інклюзивної освіти. 
Тема1. Інклюзивна освіта: прагматичне визначення, запитання, побоювання, переконання та 
практичні поради щодо інклюзивної освіти 
 Тема 2. Зарубіжний досвід упровадження інклюзивної освіти/ Реалізація основних принципів 
інклюзивної освіти у країнах Європи. 
Тема 3. Інклюзивна освіта в Україні, проблеми та шляхи їх вирішення. 
Кредит 2. Психологічний супровід інклюзивної освіти 
Тема 4. Актуальність проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітніх навчальних закладах 
Тема 5. Алгоритм психологічного супроводу навчання та розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами у загальноосвітньому навчальному закладі. 
Тема 6. Роль психолога в роботі з дитиною з психофізичними вадами. Освітні потреби дітей з 
вадами слуху та глухих найкраще можуть бути задоволені на загальноосвітніх класах. 
Тема 7. Роль практичного психолога у формуванні ставлення до дитини в інклюзії.  
Кредит 3. Ресурсні можливості інклюзивної та спеціальної освіти. 
Тема 8. Соціальне виховання дітей в умовах інклюзивної освіти Соціальне виховання дітей 
дошкільного віку та шляхи подолання упередженого ставлення до дітей з особливими потребами. 
Тема 9. Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 
соціокультурне середовище. Батьки та інклюзія: приклади справжнього педагогічного 
партнерства. 
Тема 10. . Проблема налагодження гуманних, партнерських стосунків між усіма учасниками 
навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
Усьо-

го 
у тому числі 

л п лаб кон ср 
1 2 3 4 5 6 7 

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 
 

10 2 2 2  4 

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

10 2 2 2  4 



Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to 
solve them. 

10     10 

Усього: 30 4 4 4  18 
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 
 

10 2 2 2  4 

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

10 2 2 2  4 

Тема 6. The role of a psychologist in working with a child 
with mental and physical disabilities. The educational needs 
of children with hearing impairments and the deaf can best 
be met in general education classes. 

10     10 

Усього: 30 4 4 4  18 
Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 

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

8 2 2 2  2 

Тема 8. . Social education of children in an inclusive 
educationSocial education of preschool children and ways to 
overcome prejudice against children with special needs. 
 

8     8 

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 

 
 

8     8 

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

6     6 

Усього: 30 2 2 2  24 
 

Заочна форма навчання 
Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 
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 
 

10 2 2   6 

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

10  2   8 

Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to 
solve them. 

10     10 

Усього: 30 2 4   24 
Кредит 2. Psychological support of inclusive education 

 
 
Тема 4. The urgency of the problem of psychological and 

d i l  f hild  i h i l d i l d  i  
  

 

10   2  8 



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

10     10 

Тема 6. The role of a psychologist in working with a child 
with mental and physical disabilities. The educational needs 
of children with hearing impairments and the deaf can best 
be met in general education classes. 
 

10     10 

Усього: 30   2  28 
Кредит 3 Resource opportunities for inclusive and special education. 

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

8   2  6 

Тема 8. . Social education of children in an inclusive 
educationSocial education of preschool children and ways to 
overcome prejudice against children with special needs. 
 

8     8 

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. 
 
 

8     8 

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

6     6 

Усього: 30   2  28 
4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчанн 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 

1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 
practical advice on inclusive education 

2 

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

2 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them.  

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
2 

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

2 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
2 

8 Тема 8. . Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs 
 

 

9 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. 

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

 

 Всього: 10 
Заочна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

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

practical advice on inclusive education 
2 

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

 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them.  

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
 

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

 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
 

8 Тема 8. . Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

 

9 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. 

 

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

 

 Всього: 2 
5. Теми практичних занять 

Денна форма навчанн 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 

. 
1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 

practical advice on inclusive education 
2 

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

2 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them.  

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical 

support of children with special educational needs in secondary schools 
2 



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

2 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
 

2 

8 Тема 8.  Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

 

9 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. 

 

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

 

 Всього: 10 
Заочна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 
 

1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 
practical advice on inclusive education 

2 

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

2 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them.  

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
 

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

 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
 

8 Тема 8.  Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

 

9 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 

 

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

 

 Всього: 4 
6. Теми лабораторних занять 



Денна форма навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 

. 
1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 

practical advice on inclusive education 
2 

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

2 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them.  

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
2 

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

2 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes.ах 

 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education.і 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
2 

8 Тема 8. . Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

 

9 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. 

 

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

 

 Всього: 10 
 

Заочна форма навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 

1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 
practical advice on inclusive education 

 

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

 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them.  

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
2 

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

 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 

 



impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

Кредит 3. Resource opportunities for inclusive and special education.   
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
2 

8 Тема 8. Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

 

9 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 

 

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

 

 Всього: 4 
7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education.. 

1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 
practical advice on inclusive education 

4 

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

4 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them. 10 

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4 The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
4 

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

4 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

10 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
2 

8 Тема 8. . Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

8 

9 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 

8 

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

6 

 Всього: 60 
Заочна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 



годин 
Кредит 1. . The philosophy of inclusive school, discussion of inclusive education. 

1 Тема 1. Inclusive education: pragmatic definition, questions, concerns, beliefs and 
practical advice on inclusive education 

6 

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

8 

3 Тема 3. Inclusive education in Ukraine, problems and ways to solve them. 10 

Кредит 2. Psychological support of inclusive education 
4 Тема 4. The urgency of the problem of psychological and pedagogical support of 

children with special educational needs in secondary schools 
8 

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

10 

6 Тема 6. The role of a psychologist in working with a child with mental and 
physical disabilities. The educational needs of children with hearing 
impairments and the deaf can best be met in general education classes. 

10 

Кредит 3.   Resource opportunities for inclusive and special education. 
7 Тема 7. The role of a practical psychologist in shaping the attitude to the child in 

inclusion. 
6 

8 Тема 8. . Social education of children in an inclusive educationSocial education of 
preschool children and ways to overcome prejudice against children with special 
needs. 

8 

9 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 

8 

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

6 

 Всього: 80 
8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 
ІІ – розробка програми  індивідуального розвитку дитини (для студентів ДФН). 
Підготовка та захист контрольної роботи 
Основне завдання цього виду діяльності: навчити студентів підбирати та аналізувати 

літературу, добирати необхідний матеріал, структурувати його відповідно теми; навчитися 
обґрунтовувати свою т. зору. Формувати уміння та навички виконувати контрольні завдання. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 
1) ознайомлення з літературою з теми; 
2) складання плану; 
3) написання контрольної роботи; підготовка презентації до теми, одного питання з 

переліку тем курсу. 
9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 
D 55-64 

3 (задовільно)  3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР).  
Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння 
програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 
літературу з теми, складання програми тренінгу. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 
програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
Студенту виставляється відмінно: в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 
глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.  

Студенту виставляється дуже добре: достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 
Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

 Студенту виставляється добре: в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 
під час усних виступів та письмових відповідей, розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, не достатньо використовує обов’язкову літературу. При відповідях на деякі 
питання не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 
несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється достатньо В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи при 
цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно.Не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 
усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 
тестових завдань.  

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 
роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 
тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 кредити 

 



 
10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 
до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, 
реферати, конспекти першоджерел, структурно-логічні схеми), презентації результатів 
досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 
11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: лекція, бесіда, дискусія, диспут, пояснення, розповідь, 
проблемний виклад, частково-пошукові, пошукові, дослідницькі, рольова гра, ділова гра.Наукова 
розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, 
за допомогою якого розкривається сутність певного явища, закону, процесу;  ілюстрація − метод 
навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, 
схеми, графіки та ін.). 

 
12. Рекомендована література 

 
Нормативно-правові документи 

1. Закон України «Про вищу освіту» // Документ 2145-VIII, чинний, поточна 
редакція— Редакція від 09.08.2019, підстава - 2745-VIIIІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» - Документ 651-XIV, чинний, 
поточна редакція — Редакція від 09.08.2019, підстава - 2745-VIII. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14.  

3. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 

4. Інструктивно–методичні рекомендації МОН щодо організації інклюзивного 
навчання в закладах освіти. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne– 
navchannya/dlya–fahivciv/metodiki–inkluzia. 

5. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, 1960. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174 

6. Конвенція про права дитини, 1989. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 

7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 1966. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

8. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: 
навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. – К. : 2018. – 252 с. 

9. Наказ «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми 
потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти» 
(Документ z0945-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2018). – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#n20. 

10. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх 
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