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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3-4 - 

Семестр 6-7 - 

Кількість змістових модулів з розподілом:  - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 26 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студентів теоретико-методологічні знання про 

психологічні особливості родин, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами, їх труднощі та потреби; надати практичні навички супроводу 

родин в інклюзивному освітньому середовищі. 

 Завдання: 

- формувати загальні компетентності: світоглядну, інформаційно-

комунікаційну, самоосвітню; 

- формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-

методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-

педагогічну, спеціально-методичну, медико-біологічну, 

психолінгвістичну; 

- забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової 

компетентності у сфері супроводу родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

3. Результати навчання за дисципліною 

- знати і розуміти теоретичні засади загальної та спеціальної педагогіки; 
розуміти особливості та закономірності розвитку різних категорій дітей 

з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної 

допомоги цим дітям; 

- уміти продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; 

розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; 

особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій; 

- уміти продемонструвати знання методологічних підходів та технологій 

психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; здатність провести психологічне консультування в 
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психолого-педагогічному супроводі родин, що виховують дітей з 

особливими потребами; 

- знати і володіти знаннями щодо основного змісту, структури, напрямів, 

специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження 

інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з 

іншими учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти; 

- знати і розуміти особливості психологічних станів батьків дітей із 

різним ступенем затримки розвитку та типом порушення; 

- уміти продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в 

умовах інклюзивного навчання; 

- знати і володіти знаннями щодо технології раннього втручання як 

системи надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1  

Психологічні особливості родин, які виховують дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 1. Джерела та особливості стресу 

батьків, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

6 2 2 - -  - 2 

Тема 2. Характеристика неусвідомлених 

аспектів ставлення до дитини матерів, які 

виховують дітей з особливими освітніми 

потребами 

6 2 2 -  - - 2 

Тема 3. Психологічний стан батьків дітей 

із різним ступенем затримки розвитку та 

типом порушення 

6 2 2 - - - 2 

Тема 4. Психологічні захисти батьків дітей 

з особливими освітніми потребами 

11 4 2 2 

 

- - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 30 10 8 2 - - 9 

Змістовий модуль 2.  

Особливості уявлень про батьківство у сім’ях, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

Тема 5. Характеристика образу «гарний 

батько» та його особливості у батьків дітей 

з особливими освітніми потребами 

6 2 - 2 

 

- - 2 

Тема 6. Характеристика образу «поганий 6 2 - 2 - - 2 
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батько» та його особливості у батьків дітей 

з особливими освітніми потребами 

  

Модульний контроль 2  

Разом 14 4 - 4 - - 4 

Змістовий модуль 3.  

Супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 7. Адвокація сімей, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами 

9 4 

 

2 

 

- - - 3 

Тема 8. Психологічний супровід сімей, які 

виховують дітей з особливими освітніми 

потребами 

11 4 

 

2 

 

2 

 

- - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 22 8 4 2 - - 6 

Змістовий модуль 4.  

Модель раннього втручання як системи надання допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами 

Тема 9. Раннє втручання як система 

надання допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами 

12 2 

 

- 2 

 

- - 2 

Тема 10. Раннє втручання як формування 

середовища, що фасилітує розвиток 

дитини 

12 2 

 

2 

 

2 

 

- - 3 

Тема 11. Технологія раннього втручання  2 

 

- 2 

 

- - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 24 6 2 6 - - 7 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30       

Усього 120 28 14 14 0 0 26 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. 

Психологічні особливості родин, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

Тема 1. Джерела та особливості стресу батьків, які виховують дітей 

з особливими освітніми потребами 

Спектр негативних емоційних реакцій та посттравматичний-стресовий 

процес «переживання горя» в родинах, де народилась дитина з особливими 

освітніми потребами. Зміни життєвого стереотипу та нові форми поведінки, 

пристосування до нових обставин всіх членів родини, де виховується дитина 

з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: стрес, емоційні реакції, посттравматичний-стресовий 

процес, родини. 

Рекомендована основна література: [4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [3, 9] 

 

Тема 2. Характеристика неусвідомлених аспектів ставлення до 

дитини матерів, які виховують дітей з особливими освітніми потребами  
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Психотравматичний вплив наявностi особливої дитини на відносини в  

сім’ї. Механiзми виникнення психопатологічних розладів у  матерів, які 

виховують дитину з особливими освітніми потребами. Тривожність, 

конфлікти, неспроможність самостійно впоратися iз «снiговою кулею» 

проблем.  

Ключові слова: тривожність, конфлікти, психотравматичний вплив, 

соціальне партнерство. 

 

Рекомендована основна література: [3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [11, 14, 15] 

 

Тема 3. Психологічний стан батьків дітей із різним ступенем 

затримки розвитку та типом порушення 

«Небажання» батьків помічати порушення розвитку дитини, адекватно 

оцінювати їх вираженість. Схильності батьків до приписування 

неусвідомлених та неприємних для себе почуттів, думок, рис характеру 

іншим людям. Прояви тривоги, депресії, що впливають на стан їх загального 

психосоматичного здоров’я. 

Ключові слова: тривога, депресія, психосоматичне здоров’є, почуття, 

думки. 

Рекомендована основна література: [3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [11, 14, 15] 

 

Тема 4. Психологічні захисти батьків дітей з особливими освітніми 

потребами 

Механізми психологічного захисту батьків, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами. Стратегії, які пов’язані з отриманням 

допомоги і підтримки від інших людей, — пошук соціальної підтримки. 

Розв’язання проблемних ситуацій, пов’язаних із супроводом родин в 

інклюзивному освітньому середовищі. 

Ключові слова:  

Рекомендована основна література: [1, 2, 5] 

Рекомендована додаткова література: [2, 4, 5] 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Особливості уявлень про батьківство у сім’ях, які виховують дітей 

з особливими освітніми потребами 

Тема 5. Характеристика образу «гарний батько» та його 

особливості у батьків дітей з особливими освітніми потребами  

Феномен батьківства – складна та багаторівнева структура. Емоційно-

особистісні характеристики образу «гарний батько». Поняття «гарний 

батько» - формування відносин із дитиною, можливість взаємодії з  дитиною 

з  акцентом на власній активності в такій взаємодії. 

Ключові слова: взаємодія, відносини, поняття «гарний батько», 

особистісні характеристики. 
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Рекомендована основна література: [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [4, 5, 11] 

 

Тема 6. Характеристика образу «поганий батько» та його 

особливості у батьків дітей з особливими освітніми потребами 

Феномен батьківства – складна та багаторівнева структура. Емоційно-

особистісні характеристики образу «поганий батько». Когнітивні властивості 

батьків та їх якості, що характеризують відносини з власною дитиною. 

Ключові слова: взаємодія, відносини, поняття «поганий батько», 

особистісні характеристики. 

Рекомендована основна література: [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [4, 5, 11] 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами 

Тема 7. Адвокація сімей, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами  

Інклюзивна освіта – вибір батьків. Рівні підтримки батьків, які 

виховують дітей з особливими потребами в Україні. Права та обов’язки 

батьків в інклюзивному освітньому середовищі.  

Ключові слова: підтримка, права, обов’язки, адвокація, партнерство. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [9, 10] 

 

Тема 8. Психологічний супровід сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами. 
Технології психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами. Пошук ресурсів розвитку дитини та сiм’ï 

як способу активації власних можливостей. 

Ключові слова: психологічний супровід, ресурси, власні можливості, 

технології. 

Рекомендована основна література: [1, 3, 5] 

Рекомендована додаткова література: [2, 4, 9] 

 

Змістовий модуль ІV. 

Модель раннього втручання як системи надання допомоги сім’ям, 

які виховують дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 9. Раннє втручання як система надання допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами  
Системи раннього втручання у світі. Сучасні риси міждисциплінарної 

сімейно-центрованої допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами. Роль вчителя-логопеда у реалізації програми раннього 

втручання. 
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Ключові слова: раннє втручання, програма раннього втручання, роль 

вчителя-логопеда. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [1, 2] 

 

Тема 10. Раннє втручання як формування середовища, що 

фасилітує розвиток дитини  

Комплексний супровід родин, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами. Життєві умови, які забезпечують не лише фізичне 

виживання, а й стимулювання мозку, психічної та фізичної активності 

дитини з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: комплексний супровід, життєві умови, психічна та 

фізична активність. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [1, 2, 8] 

 

Тема 11. Технологія раннього втручання 

Технологія раннього втручання як система психологічної допомоги родинам, 

які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Опора на 

Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та 

здоров’я для дітей та підлітків (МКФ-ДП, 2012). Форма та зміст допомоги 

дітям незалежно від типу порушення структур та функцій організму. 

Ключові слова: МКФ-ДП, послідовність етапів, оцінка потреб дитини. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [1, 2] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 5 5 2 2 4 4 3 3 

Відвідування 

семінарських занять 

1 4 4 - - 2 2 1 1 

Відвідування практичних 

занять 

1 1 1 2 2 1 1 3 3 

Робота на семінарському 

занятті 

10 4 40 - - 2 20 1 10 

Робота на практичному 

занятті 

10 1 10 2 20 1 10 3 30 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

10 - - - - - - - - 



9 
 

виконання, захист) 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 4 20 2 10 2 10 3 15 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 105 - 59 - 72 - 87 

Максимальна кількість балів: 323 

Розрахунок коефіцієнта:343:60=5,38 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І. 

Психологічні особливості родин, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

Тема 1. Джерела та особливості стресу батьків, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами (2 год.). 
Підготувати презентацію на тему: «Характерні психологічні ознаки батьків, 

які виховують дитину з особливими освітніми потребами» 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

теми – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 2. Характеристика неусвідомлених аспектів ставлення до дитини 

матерів, які виховують дітей з особливими освітніми потребами (2 год.). 

Скласти таблицю-схему на тему: «Характерні психологічні ознаки матерів, 

які виховують дитину з особливими освітніми потребами. Етап прийняття» 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

теми – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 3. Психологічний стан батьків дітей із різним ступенем затримки 

розвитку та типом порушення (2 год.). 
Підготувати письмову доповідь на тему: «Механізми психологічного захисту 

батьків дітей з особливими освітніми потребами». 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

теми – 2 бали.  

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
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3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 4. Психологічні захисти батьків дітей з особливими освітніми 

потребами (3 год.). 
Скласти таблицю: «Порівняльна характеристика захисних реакцій батьків, 

ураховуючи їхню стать». 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Особливості уявлень про батьківство у сім’ях, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами 

Тема 5. Характеристика образу «гарний батько» та його особливості у 

батьків дітей з особливими освітніми потребами (2 год.). 

Скласти таблицю зі стислими прикладами: «Характеристика образу «гарний 

батько»».  

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 6. Характеристика образу «поганий батько» та його особливості у 

батьків дітей з особливими освітніми потребами (2 год.). 

Скласти таблицю зі стислими прикладами: «Характеристика образу 

«поганий батько»».  

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 

бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі 

розкриття тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
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Супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 7. Адвокація сімей, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами (3 год.). 

Скласти таблицю-схему: «Державні послуги, які забезпечують підтримку 

родин, які виховують дітей з особливими освітніми потребами». 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 8. Психологічний супровід сімей, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами (3 год.). 

Підготуйте презентацію на тему: «Система психологічної допомоги родинам, 

які виховують дітей з особливими освітніми потребами в Україні». 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 

бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі 

розкриття тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Змістовий модуль ІV. 

Модель раннього втручання як системи надання допомоги сім’ям, які 

виховують дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 9. Раннє втручання як система надання допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами (3 год.). 

Скласти порівняльну таблицю: «Програми раннього втручання у різних 

країнах світу». 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 10. Раннє втручання як формування середовища, що фасилітує 

розвиток дитини (2 год.). 

Підготувати доповідь з прикладами: «Вплив оточуючого середовища на 

розвиток дитини». 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
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Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі розкриття 

тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал.  

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

Тема 11. Технологія раннього втручання (2год.). 

Підготуйте презентацію на тему: «Зміст раннього втручання як системи 

супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами». 

Критерії оцінювання:  

1. Коректно і науково виважено проаналізовано теоретичний матеріал – 1 

бал. 

2. Творчо і науково виважено обґрунтована власна позиція у процесі 

розкриття тем – 2 бали.  

3. Логічно структуровано матеріал – 1 бал. 

4. Грамотно (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентовано матеріал – 1 бал. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Письмова форма; виконання 

аналітичного завдання 

1. Здатність 

продемонструвати знання 

змісту модуля 

10 балів 

2. Здатність 

продемонструвати аналітичне 

мислення й генерування ідей у 

процесі аналізу та 

комплексного розв’язання 

теоретичних та практичних 

професійних проблемних 

питань з науково-теоретичних 

засад психологічних 

особливостей родин, що 

виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

10 балів 

3. Здатність 

продемонструвати високий 

рівень грамотності писемного 

мовлення 

5 балів 

МКР 2 Письмова форма; виконання 

практичного завдання 

1. Здатність 

продемонструвати 

генерування ідей та творчий 

підхід до вирішення 

професійного завдання з 

20 балів 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50992&displayformat=dictionary
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особливостей уявлень про 

батьківство в сім’ях, які 

виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

2. Здатність 

продемонструвати високий 

рівень грамотності писемного 

мовлення 

5 балів 

МКР 3 

 

Письмова форма; виконання 

практичного завдання 

1. Здатність 

продемонструвати 

генерування ідей та творчий 

підхід до вирішення 

професійного завдання щодо 

психологічного супроводу 

сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

20 балів 

2. Здатність 

продемонструвати високий 

рівень грамотності писемного 

мовлення 

5 балів 

МКР 4 Письмова форма; виконання 

практичного завдання 

1. Здатність 

продемонструвати 

генерування ідей та творчий 

підхід до вирішення 

професійного завдання щодо 

психологічної моделі 

раннього втручання як 

системи надання допомоги 

сім’ям, які виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

20 балів 

2. Здатність 

продемонструвати високий 

рівень грамотності писемного 

мовлення 

5 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмова. 

Критерії оцінювання завдань 

Письмовий екзамен, який складається з 5 тестів та розгорнутої відповіді 

на 1 теоретичне питання аналітичного характеру та 1 питання практичного 

характеру. 

Критерії оцінювання тестових завдань: - max 10 балів. Кожне завдання 

оцінюється в 2 бали. У відповіді студента оцінюється: правильна відповідь, 

яка демонструє знання і розуміння теоретичного матеріалу. 



14 
 

Критерії оцінювання теоретичних завдань аналітичного характеру: - max 

10 балів. У відповіді студента оцінюється: ґрунтовність та чіткість викладу 

інформації; аргументація визначених положень; змістовність та логічність 

відповіді. 

Критерії оцінювання практичних завдань: - max 20 балів У відповіді 

студента оцінюється: правильна, розгорнута відповідь, з наявним аналізом та 

аргументацією власної позиції щодо змісту питання. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Питання аналітичного характеру: 

1. Охарактеризуйте спектр негативних емоційних реакцій батьків на 

перших етапах батьківства. 

2. Окресліть посттравматичний-стресовий процес «переживання горя» в 

родинах, де народилась дитина з особливими освітніми потребами. 

3. Охарактеризуйте зміни життєвого стереотипу та нові форми 

поведінки, пристосування до нових обставин всіх членів родини, де 

виховується дитина з особливими освітніми потребами. 

4. Розкрийте психотравматичний вплив наявностi особливої дитини на 

відносини в  сім’ї.  

5. Охарактеризуйте механiзми виникнення психопатологічних розладів 

у  матерів, які виховують дитину з особливими освітніми потребами.  

6. Розкрийте сутність тривожності, конфліктів, неспроможності 

самостійно впоратися iз «снiговою кулею» проблем в сім’ях, які виховують 

дітей з ООП.  

7. Обґрунтуйте «небажання» батьків помічати порушення розвитку 

дитини, адекватно оцінювати їх вираженість.  

8. Охарактеризуйте схильності батьків до приписування 

неусвідомлених та неприємних для себе почуттів, думок, рис характеру 

іншим людям.  

9. Визначте прояви тривоги, депресії у батьків, що впливають на стан їх 

загального психосоматичного здоров’я. 

10 Розкрийте механізми психологічного захисту батьків, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами.  

11. Визначте стратегії, які пов’язані з отриманням допомоги 

і підтримки родин, які виховують дітей з ООП. 

12. Охарактеризуйте емоційно-особистісні характеристики образу 

«гарний батько».  

13. Охарактеризуйте емоційно-особистісні характеристики образу 

«поганий батько».  

14. Визначте рівні підтримки батьків, які виховують дітей з 

особливими потребами в Україні.  

15. Охарактеризуйте права та обов’язки батьків в інклюзивному 

освітньому середовищі.  
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Питання практичного характеру: 

1. Доберіть приклади розв’язання проблемних ситуацій пов’язаних із 

супроводом родин в інклюзивному освітньому середовищі. 

2. Розкрийте зміст технології психологічного супроводу сімей, які 

виховують дітей з особливими освітніми потребами.  

3. Наведіть приклади системи раннього втручання у світі.  

4. Охарактеризуйте риси міждисциплінарної сімейно-центрованої 

допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.  

5. Розкрийте роль вчителя логопеда у реалізації програми раннього 

втручання. 

6. Наведіть приклади комплексного супроводу родин, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами.  

7. Наведіть приклади життєвих умов, які забезпечують не лише фізичне 

виживання, а й стимулювання мозку, психічної та фізичної активності 

дитини з особливими освітніми потребами вдома. 

8. Наведіть приклади технології раннього втручання як системи 

психологічної допомоги родинам, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами. 

9. Наведіть приклади застосування Міжнародної класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для дітей та підлітків 

(МКФ-ДП, 2012) в системі підтримки родин, які виховують дітей з ООП. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 
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перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу –

 досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 120 год., з них 28 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття, 14 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 26 год., 

модульний контроль – 8 год. 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Назва 

модуля 

Психологічні особливості родин, що виховують дітей з особливими освітніми потребами  

(105балів) 

Особливості уявлень про батьківство 

в сім’ях, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами  

(79 балів) 

 
Лекції 1 2 3 4 5 6   

Теми 

лекцій 

Джерела та особливості 

стресу батьків, які 

виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Характеристика 

неусвідомлених аспектів 

ставлення до дитини 

матерів, які виховують 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

Психологічний 

стан батьків дітей 

із різним ступенем 

затримки розвитку 

та типом 

порушення 

Психологічні 

захисти батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

Характеристика 

образу «гарний 

батько» та його 

особливості в батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

Характеристика 

образу «поганий 

батько» та його 

особливості в 

батьків дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 
Відвід. 

лекції 
1 бал 1 бал 1 бал 2 бали 1бал 1 бал 

 

  

Теми 

практ. та 

сем-х  

занять 

Джерела та особливості 

стресу батьків, які 

виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

1 бал 

Характеристика 

неусвідомлених аспектів 

ставлення до дитини 

матерів, які виховують 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

1 бал 

Психологічний 

стан батьків дітей 

із різним ступенем 

затримки розвитку 

та типом 

порушення 

1 бал 

Психологічні 

захисти батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

2 бали 

Характеристика 

образу «гарний 

батько» та його 

особливості в батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

1 бал 

Характеристика 

образу «поганий 

батько» та його 

особливості в 

батьків дітей з 

особливими 

освітніми  

1 бал 

 

потребами 

  

Робота на 

практ. та 

сем-х 

Заняттях 

10 балів 10 балів 10 балів 20 балів 10 балів 10 балів 

Самост. 

робота 
5 балів 5балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточ. 

Контроль 

модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 
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Модулі Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва 

модуля 

Супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами  

(72 бали) 

Модель раннього втручання як системи надання допомоги сім’ям, які 

виховують дітей з особливими освітніми потребами (87 балів) 

  
 

Лекції 7 8 9 10 11   

Теми 

лекцій 

Адвокація сімей, які 

виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Психологічний супровід сімей, які 

виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

Раннє втручання як 

система надання 

допомоги дітям з 

особливими освітніми 

потребами 

Раннє втручання як 

формування середовища, 

що фасилітує розвиток 

дитини 

Технологія раннього 

втручання  
 

  

Відвід. 

лекції 
2 бали 2 бали 1 бал 1 бал 1бал 

 

  

Теми 

практ. та 

сем-х  

занять 

Адвокація сімей, які 

виховують дітей з 

особливими освітніми 

потребами 1 бал 

Психологічний супровід сімей, які 

виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

2 бали 

Раннє втручання як 

система надання 

допомоги дітям з 

особливими освітніми 

потребами  

1 бал 

Раннє втручання як 

формування середовища, 

що фасилітує розвиток 

дитини  

2 бали 

Технологія раннього 

втручання 

1 бал 

  

Робота на 

практ. та 

сем-х 

Заняттях 

10 балів 20 балів 10 балів 20 балів 10 балів 

 

Самост. 

робота 
5 балів 5балів 5 балів 5 балів 5 балів 

точ. 

Контроль 

модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

 

модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

 

 

Підсумк. 

Контрол

ь 

ЕКЗАМЕН 40 балів 

Розрахунок коефіцієнту: 343:60=5,7 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1.. Бэндлер Р., Грендер Дж., Сатир В., Уокер С. Семейная терапия [пер. 

с англ.]. — М, 1999.  

2. Валитова И. Е. Концептуальные основы взаимодействия взрослого 

и ребенка // Проблема взаимодействия в исследованиях философов, 

психологов, педагогов. — Брест: БрГУ, 1997.  

3. Варга А. Я. Структура и типы родительских отношений — М.: Владос, 

2007. 

4. Добряков И. В., Защиринская О. В. Психология семьи и больной ребенок: 

учеб. пособие: Хрестоматия. — СПб: Речь, 2007. 

5. Психологічна модель раннього втручання: допомога сім’ям, що 

виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку: монографія. – Х.: 

Точка, 2013. – 244 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rvua.com.ua/media/144/a5432393cd1a9048a4e64e3abbdd939d.pdf 

 

Додаткова 

1. Жиянова П.  Л.  Семейно-центрированная модель ранней помощи. — М., 

2006. 

2.Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Нисевич T. A. Как помочь «особому» ребенку. 

Книга для педагогов и родителей. — СПб: Речь, 2000. 

2. Киреева Л. A., Мамайчук И. И. Психолого-педагогическая помощь 

семье. — Л.: Знание, 2008  

3. Ковалев А. Г. Психология семейного воспитания. — М.: Проспект, 2006.  

4. Корельская Н. Г. «Особенная» семья — «особенный» ребёнок: книга для 

родителей детей с отклонениями в развитии. — М., 2003.  

5. Краузе М. П. Дети с нарушениями развития: психологическая помощь 

родителям. — М.: Академия, 2006. 

7. Мамайчук И.  И.  Психологическая помощь детям с  проблемами 

в развитии. — СПб: Речь, 2001. 

8. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями 

нервової системи: навчально-методичний посібник / За ред. 

В. Ю. Мартинюка, С. М. Зинченко — К.: Інтермед, 2005. 

9. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-

методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: – ТОВ ВПЦ 

«Літопис –ХХ», 2010. 

10 Романчук О.  Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. — Львів, 

2008.  

11. Селигман М., Дарлинг  Р. Обычные семьи, особые дети [пер с англ.]. — 

2 е изд. — М., 2009.  

12. Семаго Н. Я. Проблемные дети: Основы диагностической 

и коррекционной работы психолога. — М.: АРКТИ, 2003.  

13. Синягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений. — М.: Владос, 2001.  

http://rvua.com.ua/media/144/a5432393cd1a9048a4e64e3abbdd939d.pdf
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14. Филиппова Г.  Г.  Психология материнства: учеб. пособие.  — М.: Изд-во 

Ин-та психотерапии, 2002.  

15. Фрейд А. Психопатологии детства. — М.: NOTA BENE, 2000 

16. 1. Leonor Carvalho, Isabel Chaves de Almeida, Isabel Felgueiras, Sara Leitao, 

Jose Boavida, Paula Coelho Santos, Ana Serrano, Ana Teresa Brito, Carla Lanca, 

Julia Serpa Pimentel, Ana Isabel Pinto, Catarina Grande, Teresa Brandao, Vitor 

Franco Recommended practices in early childhood intervention a guidebook for 

professionals (2019) Eurlyaid 

17. McWilliam R. A ( Dec 14, 2020)  Routines-Based Early Intervention 

18. Dunst CJ,  M'Lisa Shelden( Dec 14, 2020)  The Early Childhood Coaching 

Handbook  Dunst CJ (2017). Сімейні системи раннього втручання дітей. У 

Sukkar H., Dunst CJ, Kirkby J. (ред.), Втручання в раннє дитинство: робота з 

сім'ями маленьких дітей з особливими потребами (с. 36–58). Окссон, 

Великобританія: Routledge Press. 

 

Додаткові ресурси (за наявності) 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами / Сайт МОН України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: - https://mon.gov.ua/ua/tag/dityam-z-

osoblivimi-potrebami 

БФ «Інститут раннього втручання», Kharkov, Ukraine. https://ei.kharkov.ua/ 

https://www.facebook.com/EIIUkraine/ 

КРУЗТ ЛМЦР «НРЦ ДЖЕРЕЛО», Lviv, Ukraine. 

https://dzherelocentre.org.ua/sadok-shkola/rannogo-vtruchannya/ 

https://www.facebook.com/EarlyInterventionLviv 

Онлайн курс  «Вступ до раннього втручання» на платформі  EdEra 

https://bit.ly/3fQGOQV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/tag/dityam-z-osoblivimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/tag/dityam-z-osoblivimi-potrebami
https://ei.kharkov.ua/
https://www.facebook.com/EIIUkraine/
https://dzherelocentre.org.ua/sadok-shkola/rannogo-vtruchannya/
https://bit.ly/3fQGOQV
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Додаток А 

 

Плани практичних та семінарських занять 

Змістовий модуль І. 

Психологічні особливості родин, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами 

Семінарське заняття 1. Джерела та особливості стресу батьків, які 

виховують дітей з особливими освітніми потребами 

1. Розкрийте спектр негативних емоційних реакцій у батьків, у яких 

народилась дитина з особливими освітніми потребами. 

2. Охарактеризуйте посттравматичний-стресовий процес «переживання 

горя» в родинах, де народилась дитина з особливими освітніми потребами.  

3. Охарактеризуйте зміни життєвого стереотипу та нові форми 

поведінки, пристосування до нових обставин всіх членів родини, де 

виховується дитина з особливими освітніми потребами. 

Рекомендована основна література: [4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [3, 9] 

 

Семінарське заняття 2. Характеристика неусвідомлених аспектів 

ставлення до дитини матерів, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами  
1. Розкрийте психотравматичний вплив наявностi особливої дитини на 

відносини в  сім’ї.  

2. У чому полягають механiзми виникнення психопатологічних 

розладів у  матерів, які виховують дитину з особливими освітніми потребами.  

3. Опишіть тривожності, конфлікти та неспроможність самостійно 

впоратися iз «снiговою кулею» проблем в родинах, які виховують дитину з 

особливими освітніми потребами.  

Рекомендована основна література: [3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [11, 14, 15] 

 

Семінарське заняття 3. Психологічний стан батьків дітей із різним 

ступенем затримки розвитку та типом порушення 

1. У чому полягає «небажання» батьків помічати порушення розвитку 

дитини, адекватно оцінювати їх вираженість.  

2. Охарактеризуйте схильності батьків до приписування 

неусвідомлених та неприємних для себе почуттів, думок, рис характеру 

іншим людям.  

3. Розкрийте сутність проявів тривоги, депресії у батьків, які впливають 

на стан їх загального психосоматичного здоров’я.  

Рекомендована основна література: [3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [11, 14, 15] 

 

Семінарське заняття 4. Психологічні захисти батьків дітей з 

особливими освітніми потребами 
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1. Розкрийте механізми психологічного захисту батьків, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами.  

2. Визначте стратегії допомоги та підтримки родин, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому 

середовищі.  

3. У чому полягає сутність розв’язання проблемних ситуацій, 

пов’язаних із супроводом родин в інклюзивному освітньому середовищі. 

Рекомендована основна література: [1, 2, 5] 

Рекомендована додаткова література: [2, 4, 5] 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Особливості уявлень про батьківство в сім’ях, які виховують дітей 

з особливими освітніми потребами 

Практичне заняття 1. Характеристика образу «гарний батько» та 

його особливості у батьків дітей з особливими освітніми потребами  

1. Розкрийте поняття «феномен батьківства». 

2. У чому полягають емоційно-особистісні характеристики образу 

«гарний батько». 

3. Розкрийте сутність поняття «гарний батько». 

Рекомендована основна література: [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [4, 5, 11] 

 

Практичне заняття 2. Характеристика образу «поганий батько» та 

його особливості у батьків дітей з особливими освітніми потребами 

1. Обґрунтуйте феномен батьківства як складної та багаторівневої 

структури. 

2. У чому полягають емоційно-особистісні характеристики образу 

«поганий батько». 

3. Розкрийте когнітивні властивості батьків та їх якості, що 

характеризують відносини з власною дитиною. 

Рекомендована основна література: [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література: [4, 5, 11] 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами 

Семінарське заняття 5. Адвокація сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами  

1. Обґрунтуйте вибір батьків щодо обрання інклюзивної форми 

навчання для їх дитини.  

2. Охарактеризуйте рівні підтримки батьків, які виховують дітей з 

особливими потребами в Україні.  

3. Визначте права та обов’язки батьків в інклюзивному освітньому 

середовищі.  

Рекомендована основна література: [5] 
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Рекомендована додаткова література: [9, 10] 

 

Семінарське заняття 7. Психологічний супровід сімей, які 

виховують дітей з особливими освітніми потребами 
1. Розкрийте сутність технології психологічного супроводу сімей, які 

виховують дітей з особливими освітніми потребами.  

2. У чому полягає пошук ресурсів розвитку дитини та сiм’ï як способу 

активації власних можливостей. 

3. У чому полягає емоційне перевантаження, що спостерiгається 

у членiв сім’ї у зв’язку з тривалим стресом. 

Рекомендована основна література: [1, 3, 5] 

Рекомендована додаткова література: [2, 4, 9] 

 

Змістовий модуль ІV. 

Модель раннього втручання як системи надання допомоги сім’ям, 

які виховують дітей з особливими освітніми потребами 

Практичне заняття 3. Раннє втручання як система надання 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами  
1. Охарактеризуйте системи раннього втручання у світі.  

2. Визначте сучасні риси міждисциплінарної сімейно-центрованої 

допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.  

3. Розкрийте роль вчителя-логопеда у реалізації програми раннього 

втручання. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [1, 2] 

 

Практичне заняття 4. Раннє втручання як формування 

середовища, що фасилітує розвиток дитини  

1. В чому полягає комплексний супровід родин, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами.  

2. Визначте життєві умови, які забезпечують не лише фізичне 

виживання, а й стимулюють мозок дитини, її психічні та фізичні активності в 

домашніх умовах. 

3. Обґрунтуйте важливість формування оточуючого середовища для 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [1, 2, 8] 

 

Практичне заняття 5. Технологія раннього втручання 

1. Розкрийте зміст технології раннього втручання як системи 

психологічної допомоги родинам, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами. 

2. У чому полягає застосування Міжнародної класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для дітей та підлітків 

(МКФ-ДП, 2012) в системі раннього втручання. 
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3. Розкрийте форму та зміст допомоги дітям незалежно від типу 

порушення структур та функцій організму в системі раннього втручання. 

Рекомендована основна література: [5] 

Рекомендована додаткова література: [1, 2] 

 


