
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ 1.3; 

2. Назва: Психологія інклюзії 

3. Тип: Вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Колодич О.Б., кандидат психологічних 

наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- володіти собою, позбавлятися емоційного напруження; 

- бути впевненими у собі як в фахівцеві; 

- позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми потребами; 

- встановлювати контакт з дітьми; 

- організовувати певний освітній простір; 

- реалізовувати принцип диференційованого підходу; 

- упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які мають вади розвитку; 

- створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості; 

- формувати й підтримувати сприятливий для успішної корекційної діяльності соціально-психологічний 

клімат у колективі; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи… 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до спеціальності, педагогічна 

психологія, соціальна педагогіка. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): психодіагностика і 

корекція, практикум з психології. 

12. Зміст курсу:  
Філософія інклюзивної освіти. 

Інвалідність як суспільна проблема та правове забезпечення освітньо-корекційних послуг в Україні. 

Науково-методичні та організаційно-психологічні проблеми теорії і практики впровадження інклюзивної 

освіти.  

Складові, фактори розвитку та базові моделі впровадження інклюзивної освіти. 

Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в соціокультурне 

середовище. 

Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. 

Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. Модифікація й адаптація курикулуму. 

Індивідуальний навчальний план: зміст, функції, процес розробки, аналіз складових. 

Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання. 

Цілі та завдання психокорекційних заходів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /[Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід 

Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с. 

2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – 

К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с. – (Серія Інклюзивна освіта»). 

3. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання: [навч.-метод. посіб.] / А.А. 

Колупаєва, Л.О. Савчук. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 273 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. – лекцій, 20 год. – практичних занять, 80 год. – самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування…... 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці VI семестру.   

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри суспільних дисциплін      Ю.П Олексін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВБ 1.3. 

2. Title: Рsychology of Inclusion. 

3. Type: Selective. 

4. Higher education level: І (bachelor). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kolodych Oksana, Ph.D. in Psychology 

Sciences 

9. Results of studies: after studying the discipline the student have tobe capable: 

to own, to get rid of emotional stress; 

- to be sure of yourself as a specialist; 

- to lose fear of children with special educational needs; 

- to establish contact with children; 

- to organize a certain educational space; 

- implement the principle of a differentiated approach; 

- to introduce modern technology of teaching to work with children who have developmental defects; 

- create an atmosphere of mutual trust, respect, assistance, cooperation and co-creation; 

- to form and maintain a social-psychological climate favorable for a successful corrective activity in a team; 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control activities ... 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: introduction to speciality, pedagogical psychology, 

social pedagogy. 

• Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): psychodiagnostics and 
correction, practical psychology. 

12. Course contents: 
Philosophy of inclusive education. 

Disability as a public issue and legal provision of educational correction services in Ukraine. 

Scientific-methodological and organizational-psychological problems of the theory and practice of the introduction of 

inclusive education. 

Components, developmental factors and baseline models for inclusive education. 

The role of the family in the process of integrating a child with special educational needs into the socio-cultural 

environment. 

Correctional and developmental work as a component of inclusive education. 

Curriculum of educational and correction-development processes. Modification and adaptation of the curriculum. 

Individual curriculum: content, functions, development process, component analysis. 

Evaluation system in the context of inclusive education. 

Aims and tasks of psycho-corrective actions. 

13. Recommended educational editions:  
1. Inclusive education. Diversity support in the classroom: [practice. manual.] / [Tim Lorman, Joan Duppler, David 

Harvey]; per. from english - K .: SPD-FO Parashin I.S., 2010. - 296 p. 

2. Kolupayeva AA Inclusive education: realities and prospects: [monograph] / Alla Anatolievna Kolupaeva. - K .: 

"Summit Book", 2009. - 272 p. - (Inclusive Education Series) ». 

3. Kolupayeva AA Children with special needs and organization of their education: [teaching method. manual.] / А.А. 

Kolupayeva, L.O. Savchuk - K .: Publishing group "ATOPOL", 2011. - 273 p. - (Series "Inclusive Education"). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours - lectures, 20 hours. - practical classes, 80 hours. - independent work. Total - 120 hours Methods: interactive lectures, 

elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role games, case studies, individual and group 

research tasks, use of multimedia tools .... 

15. Forms and assessment criteria: 
Current control (60 points): testing, poll ... ... 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of the VI semester. 

16. Language of teaching:  українська. 
 

 

Head of the social disciplines  department                                Professor  Oleksin Y. P.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


