
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: М0530703 
2. Назва: Психологічний супровід інклюзивної освіти  

3. Тип:  вибіркова 
4. Рівень вищої освіти: 2 (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шпак С.Г., кандидат 

психологічних  наук, доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент має бути здатним: 

– планувати та проводити психотерапевтичну роботу з клієнтами; 

– володіти навичками проведення психологічного обстеження методами арт-терапії та інтерпретації 

його результатів; 

– підбирати інтерактивні ігри, різноманітні тренінгові вправи методами арт-терапії для розв’язання 

конкретних психологічних проблем; 

– володіти методикою індивідуальної та групової роботи методами арт-терапії.  

– орієнтуватися в різноманітті арт-терапевтичних напрямків, аналізувати та інтерпретувати арт-

терапевтичний матеріал; 

– підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики та ефективного розвитку, 

корекції та терапії; 

– створювати власні арт-терапевтичні методики; розробляти авторські арт-терапевтичні тренінги. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: соціальна психологія; 

педагогічна психологія; психологія інвалідності.  
12. Зміст курсу: Нормативно-правова база інклюзивної освіти. Етика та філософія інклюзії. 

Оптимальне пристосування освітнього простору. Команда супроводу та її взаємодія. Алгоритм 

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг. Індувідуалізація освітнього 

процесу. Професійна та психологічна готовність педагога до навчання дітей з ОПП. Психолого-

педагогічний супровід осіб з ООП в закладах освіти. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доп. та 

перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва. – Київ: Знання, 2008. 126 с.  

2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / А.А. Колупаєва. Київ: 

«Самміт-Книга», 2009. 326 с.  

3. Порошенко М.А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: 

навчально-методичний посібник. Київ: Знання, 2018. 252 с.  

4. Софій Н.З. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами: методичний посібник. Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком» / За заг. ред. Софій Н.З. 

Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.  

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: лекцій 20 год, практичних              

10 год.,   самостійна робота 60 год.,   разом 90 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, психологічні тренінги. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: М0530703 
2. Title: Psychological support of inclusive education; 
3. Type: selective; 
4. Levelofhighereducation: 2 (master); 
5. Yearofstudy, whenthedisciplineisoffered: 1; 

6.Semester whenstudyingdiscipline: 1; 

7.Number ofestablished ECTS credits: 3; 

8. Name, initialsofthelecturer / lecturers, scientificdegree, position: Shpak S.H., candidate of 

psychologycal sciences, аssociate professor. 

9.Learningoutcomes: afterstudyingthediscipline, thestudentmustbeableto: 
- plan and conduct psychotherapy work with clients; 

- have the skills to conduct a psychological examination by methods of art therapy and interpretation of its results; 

- to select interactive games, various training exercises by art therapy methods to solve specific psychological 

problems; 

- to have the technique of individual and group work by the methods of art therapy.- navigate the diversity of art-

therapeutic areas, analyze and interpret art-therapeutic material; 

- to select a complex of adequate art-therapeutic methods for diagnosis and effective development, correction and 

therapy;  

- create your own art-therapeutic techniques; to develop author's art-therapeutic trainings. 

10. Formsoforganizationofclasses: training, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplinesprecedingthestudyofthespecifieddiscipline: social Psychology; pedagogical psychology; 

psychology of disability. 
12.Contents ofthecourse: Regulatory framework for inclusive education. Ethics and philosophy of 

inclusion. Optimal adaptation of educational space. Support team and its interaction. Algorithm for 

providing psychological and pedagogical, correctional and developmental services. Individualization of the 

educational process. Professional and psychological readiness of a teacher to teach children with SEN. 

Psychological and pedagogical support of people with PD in educational institutions. 
13. Recommendededitions: 
1. Kolupaeva AA Children with special educational needs and organization of their education. Publication add. and 

revised: scientific method. way. / А.А. Kolupaeva. Kyiv: Znannia, 2008. 126 p. 

2. Kolupaeva AA Inclusive education: realities and prospects: [monograph] / А.А. Kolupaeva. Kyiv: Summit Book, 

2009. 326 p. 

3. Poroshenko MA Organizational and methodological principles of inclusive resource centers: a textbook. Kyiv: 

Knowledge, 2018. 252 p. 

4. Sophia NZ Creating an individual development program for children with special educational needs: a guide. 

Series "Inclusive education: step by step" / For general. ed. Sofia NZ Kyiv: Pleiades Publishing House LLC, 2015. 

76 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods:  
Lectures 20 hours, seminars 10 hours, independent work 60 hours, total 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, implementation of 

business and role-playing games, case-methods, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Form and evaluation criteria:  
The evaluation is carried out a 100-point scale.Final control: credit at the end of 1 semester. 

Current Control (100 points): testing, Surveys 

16. Language ofteaching: ukrainian. 

 

Head of Department Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, рrofessor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


