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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 
формами навчання 

денна заочна 

Психологічна підтримка родин дітей 
з особливими освітніми потребами 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4,5/135 

Курс 5 - 

Семестр 10 - 

Обсяг кредитів 4,5 - 

Обсяг годин, в тому числі: 135 - 

Аудиторні 36 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 61 - 

Форма семестрового контролю екзамен - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати знання і розуміння про поняття психологічної підтримки родин 

дітей з особливими освітніми потребами; закономірності розвитку концепції психологічної 

підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами; зміст і організацію 

психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами та особливості 

вибору й застосування відповідних технологій підтримки. 

Завдання:  

– формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, комунікативну, 

міжособистісну взаємодію, інформаційно-комунікаційну, креативну, аналітичну, 

самоосвітню; 

– формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-методологічну, психолого-

педагогічну, методичну, проектувальну, консультативну, компетентність у сфері 

спеціального та інклюзивного навчання; 

– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності у 

сфері спеціального та інклюзивного навчання, поширення та впровадження фахової 

психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами. 

 

3. Результати навчання за дисципліною: 

– знати і розуміти теоретичні засади психологічної підтримки родин дітей з 

особливими освітніми потребами: теорії, концепції, ключові поняття; 

– уміти продемонструвати базові психолого-педагогічні знання з професії у процесі 

забезпечення психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами з урахуванням різних особливостей та потреб усіх членів родини; 

– уміти систематизувати знання з психолого-педагогічного супроводу  та сприяти 

формуванню цілісного та системного бачення та підходу під час планування та 

здійснення практичної діяльності здобувачів вищої освіти з дітьми з особливими 

освітніми потребами та їхніми родинами; 
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– знати і розуміти мету та завдання різних напрямів роботи психолога з родинами 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах спеціального та інклюзивного 

навчання; 

– уміти продемонструвати на базовому рівні уміння аналізувати результати програми 

психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми; 

– уміти виявляти особливості та потреби родин дітей з особливими освітніми 

потребами з використанням МКФ; 

– уміти продемонструвати навички практичної роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами та батьками відповідно до основних напрямів у царині 

психологічної підтримки родин; 

– уміти продемонструвати на достатньому рівні володіння навичками працювати 

самостійно та в групі (у процесі виконання завдань на практичних заняттях); 

– уміти діяти згідно з принципами деонтології, пов’язаними з професійною діяльністю 

спеціального педагога, спеціального психолога; 

– уміти продемонструвати усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних 

наслідків у сфері професійної діяльності. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Психологічна підтримка родин дітей з особливими освітніми потребами 

Змістовий модуль 1. 
Концепція психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами 

Тема 1. Теоретичні 
основи створення системи психологічної 
підтримки родин дітей з особливими 
освітніми потребами 

10 2 2 - - - 6 

Тема 2. Особливості  внутрішніх сімейних 
взаємин у родинах дітей з особливими 
освітніми потребами 

10 2 2 - - - 6 

Тема 3. Особистісні характеристики батьків 
дітей з особливими освітніми потребами 
 

11 2 2 - - - 7 

Модульний контроль 2  

Разом 33 6 6 - - - 19 

Змістовий модуль 2. 
Технології психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами 

Тема 4. Класифікація методів 
психологічного вивчення родин дітей з 
особливими освітніми потребами 

11 2 2 - - - 7 
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Тема 5. Програма психологічного 
вивчення родин дітей з особливими 
освітніми потребами 

11 2 2 - - - 7 

Модульний контроль 2  

Разом 24 4 4 - - - 14 

Змістовий модуль 3. 

Психологічне консультування родин дітей з особливими освітніми потребами 

Тема 6. Особливості консультування та 
тактика у роботі фахівця.  

11 2 2 - - - 7 

 Тема 7. Виявлення потреб родин дітей з 

особливими освітніми потребами з 

використанням міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності 

та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП). 
. 

11 2 2 - - - 7 

Модульний контроль 2  

Разом 24 4 4 - - - 14 

Змістовий модуль 4. 
Зміст і організація психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами 

Тема 8. Психологічна модель раннього 
втручання. 

11 2 2 - - - 7 

Тема 9. Оптимізація особистісного розвитку 
родини дітей з особливими освітніми 
потребами. 

11 2 2 - - - 7 

Модульний контроль 2       

Разом  24 4 4 - - - 14 

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

30       

Усього за навчальну дисципліну 
«Психологічна підтримка родин дітей з 
особливими освітніми потребами» 

135 18 18 - - - 61 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 

Концепція психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема 1. Теоретичні основи створення системи психологічної підтримки родин дітей 

з особливими освітніми потребами. 

Сім'я як системоутворююча детермінанта в соціально-культурному статусі 

дитини. Труднощі  особистісного і міжособистісного характеру, що виникають 

внаслідок народження дитини з порушеннями розвитку. Вплив порушень розвитку 

дитини на батьків. Значення базових положень низки теорій і досліджень спеціальної 

педагогіки і психології  у  побудові концепції психологічної підтримки родин дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Зміна самосвідомості батьків, формування позитивного сприйняття особистості 

дитини з порушеннями розвитку. Якісні зміни на психологічному, соціальному і 

соматичному рівні. 

Ключові слова: психологічної підтримка,  порушення розвитку, концепція, 

родино центризм, дитино центризм. 
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Рекомендована основна література [1, 5]. 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 8, 21]. 

Тема 2. Особливості  внутрішніх сімейних взаємин у родинах дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Тенденції особистісного розвитку дітей і дитячо-батьківських взаємин у родинах 

дітей з особливими освітніми потребами. Чинники, що визначають розвиток дитини з 

порушеннями розвитку. Сучасний підхід до сім'ї. Потенційні можливості для створення 

максимально сприятливих умов для розвитку і виховання дитини. 

Ключові слова: сімейні взаємини, особливі потреби, інвалідність, потенційні 

можливості. 

Рекомендована основна література [1, 2]. 

Рекомендована додаткова література [3, 6, 23]. 

Тема 3. Особистісні характеристики батьків дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Типологія психологічних портретів батьків. Ціннісні орієнтири і мотиваційні 

установки батьків. Моделі сімейного виховання. Особистісні характеристики батьків 

дітей з порушеннями розвитку. Ставлення соціуму до дітей з інвалідністю та їхніх 

родин. 
Ключові слова: особливі потреби, порушення розвитку, інвалідність, соціум, особистісні 

характеристики, ціннісні орієнтири. 

Рекомендована основна література [1,2]. 

Рекомендована додаткова література [1, 2,7,8,11]. 

Змістовий модуль 2. 

Технології психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема 4. Класифікація методів психологічного вивчення родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Основні методи психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами (спостереження і експеримент). Додаткові методи (бесіда-інтерв'ю, вивчення 

документації про досліджуваних, аналіз результатів діяльності та ін.) психологічного 

вивчення родин дітей з особливими освітніми потребами.  

Ключові слова: спостереження, експеримент, бесіда-інтерв'ю, вивчення 

документації, аналіз результатів діяльності. 

Рекомендована основна література [1, 4]. 

Рекомендована додаткова література [12, 19, 23]. 

Тема 5. Програма психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Складові програми психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. Аналіз результатів. Побоювання і потреби батьків як складові аспекти 

психологічного висновку. Внутрішньо сімейна атмосфера як результат психологічного 

вивчення родини дитини з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова:психологічне вивчення, особливі потреби, психологічний 

висновок, внутрішньо сімейна атмосфера. 

Рекомендована основна література [1, 4]. 

Рекомендована додаткова література [12,19,23]. 

Змістовий модуль 3. 

Психологічне консультування родин дітей з особливими освітніми потребами. 

Тема 6. Особливості консультування та тактика у роботі фахівця. 

Напрями психологічного консультування родин дітей з особливими освітніми 

потребами. Психолого-педагогічне та сімейне консультування. Етапи консультування. 

Тактика психолога в процесі консультування. Встановленням контакту на рівні 

«зворотного зв'язку». Коригування розуміння батьками проблем дитини. Налаштування 
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міжособистісних (батько - дитина і дитина - батько) і внутрішньосімейних (мати дитини 

- батько дитини) відносин.  

Ключові слова: психологічне консультування, етапи консультування, 

коригування, налаштування. 

Рекомендована основна література [1, 3]. 

Рекомендована додаткова література [5, 7, 14, ]. 

Тема 7. Виявлення потреб родин дітей з особливими освітніми потребами з 

використанням міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП). 

Сутність та основні принципи міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. Ключовий контекст: дитиноцентризм (дитина у 

сім’ї, затримка розвитку, діяльність, участь, обмеження діяльності й участі, фактори 

навколишнього середовища, особистісні фактори). 

Підходи до особливих освітніх потреб у Міжнародній Класифікації Функціонування, 

Обмежень Можливостей і Здоров’я 

Впровадження та модель використання міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків для підтримки інклюзивного 

навчання. Діяльність та участь: виявлення бар’єрів та полегшуючих факторів. 

Ключові слова: Міжнародна класифікація функціонування, затримка розвитку, 

діяльність, участь, обмеження діяльності й участі, фактори навколишнього середовища, 

особистісні фактори. 

Рекомендована основна література [1,5]. 

Рекомендована додаткова література [15,16,17,24]. 

Змістовий модуль 4. 

Зміст і організація психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема 8. Психологічна модель раннього втручання. 

Принцип сімейної центрованості. Сучасні уявлення щодо раннього втручання. 

Екологічна теорія. Дитина як активний суб’єкт. Пошук ресурсів та створення умов для 

розвитку дитини раннього віку в контексті її відносин з оточуючим середовищем.  

Нормалізацію життя родини як одна з умов розвитку дитини. Формування середовища, 

що фасилітує розвиток дитини.  

Ключові слова: сімейна центрованість, раннє втручання, ресурси, оточуюче 

середовище,умови для розвитку.  

Рекомендована основна література [5]. 

Рекомендована додаткова література [1, 8, 16]. 

Тема 9. Оптимізація особистісного розвитку родини дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Ієрархія життєвих цінностей батьків дитини з інвалідністю. Підтримка емоційно-

особистісних і поведінкових потреб у дітей з особливими освітніми потребами. Ігро- і 

казкотерапії в індивідуальній та груповій формах. Прагматизація дитячо-батьківських і 

батьківсько-дитячих взаємин під керівництвом психолога в процесі спільних занять та 

тренінгових ігор.  

Підтримка потреб в особистісній і міжособистісної сферах батьків. Динаміка 

проведення занять. 

Ключові слова:життєві цінності, потреби, батьківсько-дитячі взаємини, динаміка 

занять, психолого-педагогічна корекція. 

Рекомендована основна література [1, 3]. 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 20, 22]. 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів курсу 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 2 20 2 20 

Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 3 15 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 76 - 59 - 59 - 59 

Максимальна кількість балів: 253   

Розрахунок коефіцієнта: k=253/60=4,2   

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Концепція психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема 1. Теоретичні основи створення системи психологічної підтримки родин дітей з 
особливими освітніми потребами (6 год). 
Завдання : опишіть сучасний підхід до родини, яка виховує дитину з порушеннями розвитку 

та / інвалідністю спираючись на базові положення низки науковців : С. Забрамна, 

І. Левченко, Е. Леонгард , Н. Мазурова, Г. Мішина, Є. Мастюкова, Л. Солнцева, В. Ткачова і 

інші. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бал, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1, 5]. 

Рекомендована додаткова література [1, 3,8, 21]. 

Тема 2. Особливості  внутрішніх сімейних взаємин у родинах дітей з особливими освітніми 

потребами (6 год). 

Завдання: опишіть основні чинники, що визначають розвиток дитини з порушеннями 

розвитку. Наведіть приклади до кожного чинника як з позиції «+» так і з позиції «-». 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 
практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 
обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1,2]. 

Рекомендована додаткова література [3, 6, 23]. 

Тема 3. Особистісні характеристики батьків дітей з особливими освітніми потребами (7 
год).  Завдання : напишіть есе на тему : «Ставлення соціуму до дітей з інвалідністю та їхніх 
родин». Під час роздумів зробіть історичний екскурс та проаналізуйте як змінилося 
ставлення за останні 100 років і чому. Зробіть висновки, запропонуйте власні дієві кроки до 
змін. Думку обґрунтуйте.  
Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 
практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 
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обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1,2]. 

Рекомендована додаткова література [1, 2,7,8,11]. 

Змістовий модуль 2. 

Технології психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 
Тема 4. Класифікація методів психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами (7 годин). 

Завдання: розробити карту спостереження для психологічного вивчення родин дітей з 

особливими освітніми потребами (взяти за основу один чи кілька аспектів на вибір; 

визначити конкретні прояви і показники). Обґрунтувати корисність результатів для 

організації психологічної підтримки родини дитини з особливими освітніми потребами.  

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1, 4]. 

Рекомендована додаткова література [12, 19, 23]. 

Тема 5. Програма психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми потребами 

(7 год).  

Завдання : опрацюйте наступні методики для професійного портфоліо: 

- методика «Сходинки для батьків» (B. B. Ткачова); 

- методика «Історія життя з проблемною дитиною» (B. B. Ткачова); 

- соціограма «Моя сім’я ».  

Проведіть дну методику (на вибір) та опишіть результати.  

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1, 4]. 

Рекомендована додаткова література [12, 19, 23]. 

Змістовий модуль 3. 

Психологічне консультування родин дітей з особливими освітніми потребами. 

Тема 6. Особливості консультування та тактика у роботі фахівця (7 год). 

Завдання: напишіть практичний конспект (з прикладами) щодо тактики психолога в процесі 

консультування за наступним планом: 

1. Встановленням контакту на рівні «зворотного зв'язку».  

2. Коригування розуміння батьками проблем дитини.  

3. Налаштування міжособистісних (батько - дитина і дитина - батько) і 

внутрішньосімейних (мати дитини - батько дитини) відносин.  

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бала 

Рекомендована основна література [1, 3]. 

Рекомендована додаткова література [5, 7, 14, ]. 

Тема 7. Виявлення потреб родин дітей з особливими освітніми потребами з використанням 

міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ-ДП) (7 год). 

Завдання: попрацюйте з електронною версією МКФ. Пройдіть навчальний тренажер та 

практичний модуль за посиланням https://stage.icfinedu.org/. Отримані результати 

проаналізуйте. 

https://stage.icfinedu.org/
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Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1,5]. 

Рекомендована додаткова література [15,16,17,24]. 

Змістовий модуль 4. 

Зміст і організація психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема 8. Психологічна модель раннього втручання. 

Завдання: розробіть конспект : 

- індивідуального заняття психолога з дитиною  із залученням одного з батьків;  

- групового заняття психолога  з дітьми із залученням батьків.  

У конспектах вкажіть мету та завдання занять; етапи та засоби (способи,  методи 

тощо). спрогнозуйте результат кожного заняття (7 год). 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бала, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [5]. 

Рекомендована додаткова література [1, 8, 16]. 

Тема 9. Оптимізація особистісного розвитку родини дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Завдання: опишіть зміст та сутність застосування  наступних  психокорекційних технік і 

методів: холдинг-терапія, арттерапія, вокалотерапія, музикотерапія, хореотерапія, 

естетотерапія, бібліотерапія, казкотерапія, туротерапія, трудотерапія (7 год). 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного і 

практичного матеріалу – 2 бал, здатність до творчого і науково виваженого обґрунтування 

обраного матеріалу – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал. 

Рекомендована основна література [1, 3]. 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 20, 22]. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Тестування  (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на тестове 

завдання   

1 бал/ 

правильна 

відповідь, 

макс. – 25 б. 

МКР 2 Тестування (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на тестове 

завдання 

1 бал/ 

правильна 

відповідь, 

макс. – 25 б. 

МКР 3 
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 

10 балів 
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теоретичних та практичних 

професійних проблемних питань з 

психологічної підтримки родин 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

3.Здатність продемонструвати 

високий рівень грамотності 

писемного мовлення 

5 балів 

МКР 4 
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 

психологічної підтримки родин 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

10 балів 

3.Здатність продемонструвати 

високий рівень грамотності 

писемного мовлення 

5 балів 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмова. 

Критерії оцінювання завдань 

За перше завдання (репродуктивного характеру) – max 10 балів за правильну відповідь, яка 

демонструє знання і розуміння теоретичного матеріалу. 

За друге завдання (аналітичне) – max 10 балів за правильну, розгорнуту відповідь, з наявним 

аналізом та аргументацією власної позиції щодо змісту питання. 

За третє завдання (практичне) – max 20 балів за правильну, розгорнуту відповідь, яка на 

достатньо високому рівні презентує сформованість у студента професійних 

компетентностей у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Питання репродуктивного і аналітичного характеру: 

 

1. Розкрити теоретичні основи створення системи психологічної підтримки родин дітей 

з особливими освітніми потребами 

2. Розкрити сутність психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами 

3. Охарактеризувати роль  сім'ї в соціально-культурному статусі дитини. 
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4. Охарактеризувати предмет та завдання психологічної підтримки родин дітей з 

особливими освітніми потребами 

5.  Окреслити труднощі  особистісного і міжособистісного характеру, що виникають 

внаслідок народження дитини з порушеннями розвитку. 

6. Розкрити вплив порушень розвитку дитини на батьків.  
7. Розкрити значення базових положень низки теорій і досліджень спеціальної 

педагогіки і психології  у  побудові концепції психологічної підтримки родин дітей з 
особливими освітніми потребами. 

8. Дати визначення сучасній концепції психологічної підтримки родин дітей з 
особливими освітніми потребами. 

9. Розкрити основні концептуальні положення психологічної підтримки родин дітей з 

особливими освітніми потребами. 

10. Дати визначення поняттям «супровід», «підтримка», «допомога». 

11. Дати визначення поняттю «психологічної підтримки». 

12. Назвати напрями психологічної підтримки родин. 

13. Розкрити мету психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

14. Назвати принципи психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

15. Назвати основні  напрями психологічного вивчення родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 

16. Розкрити сутність психолого-педагогічної корекції у роботі психолога з родинами 

дітей з особливими освітніми потребами 

17. Розкрити сутність психокорекції у роботі психолога з родинами дітей з особливими 

освітніми потребами 

18. Розкрити прогнозовані якісні зміни на психологічному рівні родини під час 

психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами. 

19. Розкрити прогнозовані якісні зміни на соціальному рівні родини під час 

психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами.  

20. Розкрити прогнозовані якісні зміни на соматичному рівні родини під час 

психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами. 

21. Охарактеризувати тенденції дитячо-батьківських взаємин у родинах дітей з 
особливими освітніми потребами.  

22. Назвати чинники, що визначають розвиток дитини з порушеннями розвитку. 
23. Охарактеризувати потенційні можливості для створення максимально сприятливих 

умов для розвитку і виховання у родинах дітей з особливими освітніми потребами.  
24. Назвати типи психологічних портретів батьків.  
25. Назвати моделі сімейного виховання.  
26. Розкрити типові особистісні характеристики батьків дітей з порушеннями розвитку. 
27. Охарактеризувати ставлення соціуму до дітей з інвалідністю та їхніх родин на 

сучасному етапі. 
28. Розкрити сутність застосування основних методів психологічного вивчення родин 

дітей з особливими освітніми потребами.  

29. Розкрити сутність застосування додаткових методів психологічного вивчення родин 

дітей з особливими освітніми потребами.  

30. Охарактеризувати спостереження як метод психологічного вивчення родин дітей з 

особливими освітніми потребами.  
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31. Охарактеризувати експеримент як метод психологічного вивчення родин дітей з 

особливими освітніми потребами.  

32. Охарактеризувати бесіду-інтерв'ю як метод психологічного вивчення родин дітей з 

особливими освітніми потребами. 

33. Охарактеризувати  вивчення документації як метод психологічного вивчення родин 

дітей з особливими освітніми потребами. 

34. Охарактеризувати аналіз результатів діяльності як метод психологічного вивчення 
родин дітей з особливими освітніми потребами. 

35. Назвати методи та / чи методики для вивчення емоційно-особистісної сфери дитини, 
її ставлення до батьків і соціуму. 

36.  Назвати методи та / чи методики для вивчення особистісних особливостей батьків. 
37. Назвати методи та / чи методики для вивчення внутрішньосімейних стосунків і 

виховних позицій батьків. 
38. Дати визначення програмі психологічного вивчення родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 
39. Назвати складові програми психологічного вивчення родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 
40. Назвати напрями консультування родин дітей з особливими освітніми потребами. 
41. Розкрити сутність психолого-педагогічного та сімейного консультування під час 

психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами  
42. Назвати етапи консультування та діагностування потреб родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 
43. Розкрити особливості тактики психолога в процесі консультування.  
44. Розкрити сутність впровадження міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків. 
45. Розкрити сутність використання міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків для психологічної 
підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами 

46. Назвати ключовий контекст міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків для психологічної підтримки родин 

дітей з особливими освітніми потребами. 

47. Розкрити сучасні уявлення щодо раннього втручання.  

48. Розкрити сутність екологічної теорії для раннього втручання. 

49.  Охарактеризувати нормалізацію життя родини як одну з умов розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами. 

50. Охарактеризувати середовище родини,  що фасилітує розвиток дитини з особливими 

освітніми потребами.  

51. Охарактеризувати сутність переструктурування  ієрархії життєвих цінностей батьків 
дитини з інвалідністю у процесі психологічної підтримки родин дітей з особливими 
освітніми потребами. 

52.  Розкрити особливості підтримки емоційно-особистісних і поведінкових потреб у 

дітей з особливими освітніми потребами.  

53. Розкрити сутність батьківсько-дитячих взаємин у процесі психологічної підтримки 
родин дітей з особливими освітніми потребами. 

54. Охарактеризувати сутність прагматизації батьківсько-дитячих взаємин під 

керівництвом психолога в процесі спільних занять та тренінгових ігор.  

Питання практичного характеру 

1. Окресліть основні напрями психологічної підтримки родин дітей з особливими 

освітніми потребами (опис буде надано на екзамені).  
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2. Проаналізуйте заняття психолога з дитиною  із залученням одного з батьків (опис 

буде надано на екзамені). 

3. Спроектуйте бесіду-інтерв'ю для психологічного вивчення родини дитини з 

особливими освітніми потребами (опис буде надано на екзамені). 

4. Проаналізуйте запити родини дитини з особливими освітніми потребами на 

психологічної підтримки  (опис буде надано на екзамені). 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівеньзнань (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 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 карта дисципліни «Психологічна підтримка родин дітей з особливими освітніми потребами» 
Разом: 135год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18год., самостійна робота – 61 год., модульний контроль – 8 год. 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 

Назва 

модуля 

Концепція психологічної підтримки родин дітей 

з особливими освітніми потребами 

Технології психологічного 

вивчення родин дітей з особливими 

освітніми потребами 

Психологічне 
консультування 

родин дітей з 
особливими освітніми 

потребами 
 

Зміст і організація психологічної 

підтримки родин дітей з особливими 

освітніми потребами 

Кількість 

балів за 
модуль 

76  
балів 

59 
балів  

59 балів 59 
балів 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теми 

лекцій 
Теоретичні 

основи 

створення 

системи 

психологічно

ї підтримки 

родин дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Особливості  

внутрішніх 

сімейних 

взаємин у 

родинах дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Особистісні 

характеристик

и батьків 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Класифікація 

методів 

психологічного 

вивчення родин 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Програма 
психологічн
ого 

вивчення 
родин дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 

(1 б.) 

Особливості 

консультува

ння та 

тактика у 

роботі 

фахівця 

 (1 б.) 

Виявлення 

потреб родин 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами з 

використання

м (МКФ-ДП) 

 (1 б.) 

Психологічн

а модель 

раннього 

втручання.  

(1 б.) 

Оптимізація 
особистісного 
розвитку 
родини дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 
 (1 б.) 

Теми 

практ. та 

семінар. 

занять 

Теоретичні 

основи 

створення 

системи 

психологічно

ї підтримки 

родин дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Особливості  

внутрішніх 

сімейних 

взаємин у 

родинах дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Особистісні 

характеристики 

батьків дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Класифікація 

методів 

психологічного 

вивчення 

родин дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(1 б.) 

Програма 
психологічног
о 
вивчення 
родин дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 

(1 б.) 

Особливості 

консультува

ння та 

тактика у 

роботі 

фахівця 

 (1 б.) 

Виявлення 

потреб родин 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами з 

використання

м (МКФ-ДП) 

 (1 б.) 

Психологічн

а модель 

раннього 

втручання  

(1 б.) 

Оптимізація 
особистісного 
розвитку 
родини дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 
 (1 б.) 

Робота на 
семінарськ
их заняттях 

10 балів 10 
балів 

10 балів 10 балів 10 
балів 

10 балів 10 балів 10 
балів 

10 балів 

Самост. 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
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Вид 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 3 (25 

балів) 

Модульна контрольна робота 4 

(25 балів) 

Всього: 253 балів; K=253/60=4,2 

 



8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

 

1. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: методическое пособие. - М.: Просвещение, 

2008. — 240 с. – Режим доступу: https://www.klex.ru/ccv 

2. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И.Сели-

верстова. — М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 408 с. – Режим доступу: 

https://www.klex.ru/97z 

3. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчарова. — 

М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. — 319 с. – Режим доступу: https://klex.ru/9ou 

4. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И. Ю. Левченко, 

С. Д. Забрамной. — М.: Академия, 2003. — 320 с. – Режим доступу: 

https://www.klex.ru/al2 

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

раннього віку з порушеннями розвитку: монографія. – Х.: Точка, 2013. – 244 с. – 

режим доступу: 

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

 

9. Додаткові джерела: 

1. Байда Л.Ю. Інвалідність та суспільство:навч.-метод. посіб. / Л.Ю.Байда, О.В. 

Красюкова-Еннс, С.Ю. Буров та ін. / За заг. ред. Л.Ю.Байди, О.В.Красюкової-

Еннс. – К., 2012. – 216 с. - Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/36/ 

2. Волкова Г. А. Личностные качества родителей детей с заиканием и с неврозами // 

Современная логопедия: теория, практика, перспективы / редкол.: Л. С. Волкова 

[и др.] — М.: МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2002 — С.24-29. 

3. Ветрила Т.Г. Успешное функционирование семейной системы как основа 

развития и становления гармоничной личности / Т.Г. Ветрила // Вестник 

психиатрии и психофар- макотерапии. – 2008. – № 2 (14). – С. 27-31. 

4. Гильяшева И. Н. Межличностные отношения ребенка: метод. пособие / 

И. Н. Гильяшева, Н. Д. Игнатьева / Под ред. Л. И. Вассермана. — М.: Фолиум, 

1994. — 64 с. 

5. Глуханюк Т. Допомога психолога сім’ї, де росте дитина з порушенням інтелекту 

/Т. Глуханю.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу :http://www.ippo.if.ua  

/predmety  /ocppsr  /index.php?r=site/ stattya&id=76 

6. Душка А. Л. Роль сім’ї у соціалізації неповносправної дитини. / А.Л. Душка // 

Наука і освіта. – Одеса, 2009. – No 1-2. – С. 48-52.  

7. Ейдемиллер Е. Психология и психотерапия семи / Е. Ейдемиллер,  В.  Юстицкис. 

– 3-е  изд. – СПб.:  Питер, 2002. – 656 с.  

8. Забабурина О.С. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с 

нарушениями развития: Пособие для педагогов-психологов / О.С. Забабурина, 

О.В. Максименко, Е.А. Савина; под ред. Савиной Е.А., Максименко О.В. – М.: 

Владос, 2008. – 223 с. 

9. Лютова Е. К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми: комплексная 

программа / Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. — СПб.: Речь, 2000. — 160 с. 

10. Медведева Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / 

https://www.klex.ru/ccv
https://www.klex.ru/97z
https://klex.ru/9ou
https://www.klex.ru/al2
http://rvua.com.ua/media/144/a5432393cd1a9048a4e64e3abbdd939d.pdf
http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/36/
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Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова и др. — М.: Академия, 

2001. — 248 с. 

11. Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев. — М.: Институт 

практической психологии. — Воронеж: НПО Модэк, 1995. — 356 с. 

12. Настільна книга шкільного психолога / Авт.-уклад. О. Є. Марінушкіна. — Х.: 

Вид-во «Ранок», 2010. – 288с. 

13. Островська К. О. Психологічні особливості ставлен-ня матерів до їх здорових 

дітей та дітей з обмеженими можливостями  /  К.О.  Островська  // Науковий  

часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць ; за ред. В. М. 

Синьова.– К. : НПУ ім. М. П. Драгомано-ва, 2015. – Вип. 29. – Сер. No 19. 

Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 213–219. 

14. Павелків, Р.В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. Г. Цигипало. - 

К. : Академвидав, 2010. - 432 с. 

15. Панок В. Г. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для студентів 

і викладачів / Віталій Григорович Панок. – Кам’янець- Подільський: ТОВ 

Друкарня Рута, 2012. – 328 с. 

16. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ «Агенство 

«Україна», 2019.- 300с.  

17. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. 

А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і со- ціальної роботи, 

2017. – 92 с. – режим доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D

0%B7%D1%96%D1%8F.pdf 

18. Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання / О.В. Скрипченко, О.С. 

Падалка, Л.О. Скрипченко. ― К.: Український Центр духовної культури, 2003. ― 

328 с. 

19. Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и 

межличностных отношений / Л. Н. Собчик. — СПб.: Речь, 2002. — 96 с. 

20. Ткачева В. В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей 

с отклонениями в развитии: практикум по формированию адекватных 

отношений / В. В. Ткачева. — М.: Гном-Пресс, 1999. — 64 с. 

21. Ткачева В. В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи 

семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии / В. В. Ткачева // 

Дефектология. — 1999. — № 3. — С. 30—36. 

22.  Ткачева В. В. Гармонизация внутрисемейных отношений: мама, папа, я — 

дружная семья: практикум по формированию адекватных внутрисемейных 

отношений / В. В. Ткачева. — М.: Гном и Д, 2000. — 160 с. 

23. Ткачева В. В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии / В. В. Ткачева. — М.: УМК «Психология», 2004. — 

192 с. 

24. Федоренко О. Ф. Аспекти універсальності в застосуванні МКФ / О. Федоренко // 

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. - 2019. 

25. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психології. Активне соціально-

психологічне навчання: Навч. посіб. – К., 2004. – С. 20-35. 

26. Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що 

https://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf
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опинились в складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / авт.кол; 

заг.ред. В.Г.Панок, І.І.Ткачук. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2019. — 144с. — режим доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf 

27. Князєв В.М., Мілютіна К.Л., Дубашидзе Н.М., Рубель Н.Г. Робоча книга 

корекційного психолога / В.М. Князєв, К.Л. Мілютіна — К.: КІРІП «Я», 2019. — 

308 с. 

 
10. Додаткові електронні ресурси (за наявності): 

1. Е-біліотека – сайт Всеукрїнського фонду «Крок за кроком»: www.ussf.kiev.ua 

2. Освіта дітей з особливими потребами / Сайт МОН України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua /activity/education/zagalna-

serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/ 

 

11.  Рекомендовані книги та фільми: 

Книги:  

1. Деніел Кіз. Квіти для Елджернона /пер.з англійської В. Шовкун. – Харків: клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 304 с. 

Фільми 

1. «Людина дощу», фільм режисера Баррі Левінсона (1988р.) 

2. «Колір раю», фільм режисера Маджида Маджиді (1999 р.). 

  

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
http://www.ussf.kiev.ua/
http://mon.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
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Додатки 

 

Завдання для семінарської роботи та критерії її оцінювання 

 
Змістовий модуль 1. 

Концепція психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Семінар 1. Тема 1. Теоретичні основи створення системи психологічної підтримки 

родин дітей з особливими освітніми потребами. 

1. Дати визначення поняттям «супровід», «підтримка», «допомога». 

2. Розкрити теоретичні основи створення системи психологічної підтримки родин 

дітей з особливими освітніми потребами. 

3. Розкрити сутність психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

4. Дати визначення сучасній концепції психологічної підтримки родин дітей з 
особливими освітніми потребами. 

5. Розкрити основні концептуальні положення психологічної підтримки родин дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 5]. 

Рекомендована додаткова література [1, 3,8, 21]. 

Семінар 2. Тема 2. Особливості  внутрішніх сімейних взаємин у родинах дітей з 

особливими освітніми потребами. 

1. Окреслити та проаналізувати труднощі  особистісного і міжособистісного 

характеру, що виникають внаслідок народження дитини з порушеннями розвитку. 

2. Розкрити вплив порушень розвитку дитини на батьків.  

3. Охарактеризувати роль  сім'ї в соціально-культурному статусі дитини з особливими 

освітніми потребами. Навести приклади. 

4. Дати визначення поняттю «психологічний підтримка родин дітей з особливими 
освітніми потребами» спираючись на сучасну концепцію психологічної підтримки 
родин дітей з особливими освітніми потребами. Створити «хмару слів» до 
означеного поняття. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 2]. 

Рекомендована додаткова література [3, 6, 23]. 

Семінар 3. Тема 3. Особистісні характеристики батьків дітей з особливими 

освітніми потребами. 

1. Охарактеризувати тенденції дитячо-батьківських взаємин у родинах дітей з 
особливими освітніми потребами.  

2. Назвати та охарактеризувати типи психологічних портретів батьків.  
3. Назвати та охарактеризувати моделі сімейного виховання.  
4. Розкрити типові особистісні характеристики батьків дітей з порушеннями 
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розвитку. 
5. Охарактеризувати ставлення соціуму до дітей з інвалідністю та їхніх родин на 

сучасному етапі. 
Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 2]. 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 7, 8, 11]. 

Змістовий модуль 2. 

Технології психологічного вивчення родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Семінар 4. Тема 4. Класифікація методів психологічного вивчення родин дітей з 

особливими освітніми потребами. 

1. Розкрити сутність застосування основних методів психологічного вивчення 

родин дітей з особливими освітніми потребами.  

2. Розкрити сутність застосування додаткових методів психологічного вивчення 

родин дітей з особливими освітніми потребами.  

3. Охарактеризувати спостереження як метод психологічного вивчення родин 

дітей з особливими освітніми потребами.  

4. Охарактеризувати експеримент як метод психологічного вивчення родин дітей 

з особливими освітніми потребами.  

5. Охарактеризувати бесіду-інтерв'ю як метод психологічного вивчення родин 

дітей з особливими освітніми потребами. 

6. Охарактеризувати  вивчення документації як метод психологічного вивчення 

родин дітей з особливими освітніми потребами. 

7. Охарактеризувати аналіз результатів діяльності як метод психологічного 

вивчення родин дітей з особливими освітніми потребами. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 4]. 

Рекомендована додаткова література [12, 19, 23]. 

Семінар 5. Тема 5. Програма психологічного вивчення родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 

1. Дати визначення програмі психологічного вивчення родин дітей з особливими 
освітніми потребами. 

2. Охарактеризувати складові програми психологічного вивчення родин дітей з 
особливими освітніми потребами. 

3. Змоделювати Програму відповідно до наданого кейсу та окреслити основні 
напрями психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 
потребами (опис буде надано на екзамені).  

4. Назвати методи та / чи методики для вивчення емоційно-особистісної сфери 
дитини, її ставлення до батьків і соціуму. 

5. Назвати методи та / чи методики для вивчення особистісних особливостей 
батьків. 

6. Назвати методи та / чи методики для вивчення внутрішньосімейних стосунків і 
виховних позицій батьків. 
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Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 4]. 

Рекомендована додаткова література [12, 19, 23]. 

Змістовий модуль 3. 

Психологічне консультування родин дітей з особливими освітніми потребами. 

Семінар 6. Тема 6. Особливості консультування та тактика у роботі фахівця. 

1. Назвати напрями консультування родин дітей з особливими освітніми 
потребами. 

2. Розкрити сутність психолого-педагогічного та сімейного консультування під 
час психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами  

3. Назвати етапи консультування та діагностування потреб родин дітей з 
особливими освітніми потребами. 

4. Розкрити особливості тактики психолога в процесі консультування. 

5. Спроектувати психологічне консультування родини дитини з особливими 

освітніми потребами. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 3]. 

Рекомендована додаткова література [5, 7, 14]. 

Семінар 7. Тема 7. Виявлення потреб родин дітей з особливими освітніми 

потребами з використанням міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП). 

1. Розкрити сутність впровадження міжнародної класифікації функціонування, 
обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків. 

2. Розкрити сутність використання міжнародної класифікації функціонування, 
обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків для психологічної 
підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами 

3. Назвати ключовий контекст міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків для психологічної 

підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами. 

4. Розкрити поняття «діяльність та участь»; «бар’єри та полегшуючі фактори». 

5. Проаналізувати запити родини дитини з особливими освітніми потребами на 

психологічну підтримку (робота з практичним кейсом). 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 5]. 

Рекомендована додаткова література [15, 16, 17, 24]. 

Змістовий модуль 4. 

Зміст і організація психологічної підтримки родин дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Семінар 8. Тема 8. Психологічна модель раннього втручання. 

1. Розкрити сучасні уявлення щодо раннього втручання.  



23 
 

2. Розкрити сутність екологічної теорії для раннього втручання. 

3. Охарактеризувати нормалізацію життя родини як одну з умов розвитку дитини 

з особливими освітніми потребами. 

4. Середовище родини,  що фасилітує розвиток дитини з особливими освітніми 

потребами (практична вправа).  

5. Спроектуйте бесіду-інтерв'ю для психологічного вивчення родини дитини з 

особливими освітніми потребами (робота з практичним кейсом). 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [5]. 

Рекомендована додаткова література [1, 8, 16]. 

Семінар 9. Тема 9. Оптимізація особистісного розвитку родини дітей з 

особливими освітніми потребами. 

1. Розкрити особливості підтримки емоційно-особистісних і поведінкових потреб 

у дітей з особливими освітніми потребами.  

2. Розкрити сутність батьківсько-дитячих взаємин у процесі психологічної 
підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами. 

3. Охарактеризувати сутність прагматизації батьківсько-дитячих взаємин під 

керівництвом психолога в процесі спільних занять та тренінгових ігор. 

4. Проаналізуйте заняття психолога з дитиною  із залученням одного з батьків 

(робота з практичним кейсом). 

Критерії оцінювання: здатність до коректного і науково виваженого аналізу теоретичного 

матеріалу – 4 бала, здатність до рефлексії й науково виваженого обґрунтування власної 

позиції у процесі розкриття теми – 4 бала, здатність до грамотної  презентації матеріалу – 

2 бала. 

Рекомендована основна література [1, 3]. 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 20, 22]. 

 


