
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Мета курсу – формування наукового світогляду та стратегії 
професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як корекційна 
педагогіка, медична психологія, функції та специфіка роботи практичного 
психолога. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову). 

Програмні результати навчання: 
знати: концепції, принципи, основні закономірності розвитку 

інклюзивної освіти, розуміння ключових понять у цій сфері;  закономірності 
розвитку особистості у різних вікових періодах з метою своєчасного 
виявлення ситуацій, які потребують надання психолого-педагогічних і 
корекційно-розвиваючих послуг;  

уміти: генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 
професійних завдань в інклюзивному освітньому середовищі; діяти на основі 
принципів деонтології інклюзивної освіти; будувати партнерські відносини з 
усіма суб’єктами інклюзивного освітнього процесу для досягнення 
оптимальних результатів навчання осіб з особливими освітніми потребами;  

володіти: засадами співпраці та злагодженої взаємодії з педагогічними 
працівниками, спеціальними педагогами, дітьми з особливими освітніми 
потребами та їхніми батьками в інклюзивному освітньому просторі; 
проявляти толерантне ставлення до осіб з особливими освітніми потребами 
на основі принципів поваги до індивідуальних особливостей дитини та 
недопущення дискримінації. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретико-методологічний підхід. Особливості комплексного підходу 

до організації інклюзивного освітнього процесу; технологій та 
організаційних умов навчання і виховання.  

Моделювання психологічних підходів. Особливості індивідуального 
підходу відповідно до можливостей розвитку учнів з особливими 
потребами. Способи адаптації та диференціації змісту навчальних програм. 
Принципи створення інклюзивного освітнього середовища з урахуванням 
вимог універсального дизайну й розумного пристосування. 

Аналіз і вдосконалення психологічних підходів. Розуміння науково 
обґрунтованих методів організації навчання учнів з особливими освітніми 
потребами з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей і 
можливостей. Інформаційно-комунікаційні технології здійснення 
професійної діяльності та забезпечення якості освіти таких учнів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 34 години аудиторних навчальних занять і 56 
годин самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 



 

застосовувати науково обґрунтовані методи та сучасні технології 

організації навчання учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням 

їх вікових та індивідуальних особливостей і можливостей;   


