
Блок дисциплін вільного вибору  

для здобувачів ОР “Магістр” 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 



 Кафедра здоров’я людини, реабілітології 

та спеціальної психології 



 Спеціальна психологія 

 Психокорекція осіб з інтелектуальними 

порушеннями 

 Сучасні засоби інформаційно-

комунікаційних технологій у спеціальній 

та інклюзивній освіті 

 Патопсихологія 

 Діагностико-реабілітаційний практикум 



 Викладачі: к. психол. наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології  Коваленко Вікторія Євгенівна, к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології  Галій Алла Іванівна 
 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 
 

 Мета та завдання навчальної дисципліни «Спеціальна психологія»:  є набуття, 
гармонізація та синтез знань стосовно проблематики спеціальної психології; 
формування наукового світогляду щодо психологічних чинників поведінки осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку, вмінь самостійно проводити психодіагностичну 
і консультативну роботу з такими особами, зважено та відповідально підходити до 
вибору заходів їх реабілітації та корекції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальна психологія» є  

 сформувати у здобувачів вищої освіти систему наукових знань, спеціальну психологію 
як гуманітарну дисципліну; 

 ознайомити з теорією спеціальної психології як теоретичної та прикладної науки;  

 ознайомити із процесом управління навчальною діяльністю дітей з особливостями 
психофізичного розвитку. 



 

Під час вивчення дисципліни ви  

 Дізнаєтесь: 

 Сутність спеціальної психології;  

 Порушення розвитку: особливості, механізми, 
різновиди; 

 Чинники дизонтогеній; 

 Особливості психічного розвитку при різних 
порушеннях: інтелектуальних, сенсорних, 
опорно-рухових, мовленнєвих, аутичних;  

 специфічні особливості роботи з дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку 

 

 Навчитесь: 

 використовувати методи психодіагностики для 
виявлення та диференті порушень та 
особливостей розвитку дитини; 

 здійснювати постановку психологічного діагнозу 
з використанням різних  методів 
психодіагностики; 

 здатність адекватно застосовувати методи 
психодіагностики, психокорекції та розвитку у 
роботі з дітьми з особливостями психофізичного 
розвитку; 

 оволодіти первинними навичками робот з дітьми 
з особливостями  

 психофізичного розвитку 
 



 Викладач: доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології 
Казачінер Олена Семенівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити 
ЄКТС 120 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 
Метою викладання навчальної дисципліни «Психокорекція осіб з 

інтелектуальними порушеннями» є формування у студентів 
системи знань у вивченні форм, методів та прийомів здійснення 
психокорекції у осіб з інтелектуальними порушеннями. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психокорекція осіб з 
інтелектуальними порушеннями» є формування у студентів 
повного і стійкого уявлення про здійснення психокорекційних 
заходів для осіб з інтелектуальними порушеннями. 



Під час вивчення дисципліни ви  

 Дізнаєтесь: 

 суть, принципи, сфери застосування, етапи психокорекційної роботи 

з особами з інтелектуальними порушеннями; 

 основні методичні вимоги до складання психокорекційних програм;  

 основні види психологічної корекції  

 вимоги до фахівця, який здійснює психокорекційні заходи   

 Навчитесь: 

 складати психокорекційні програми 

 організації,  проведення та оформлення  корекційно-

відновлювальної та розвивальної роботи  

 здійснювати психокорекційні заходи 

 коригувати негативні емоційні стани    



Викладач: 
доктор педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і 

спеціальної психології Казачінер Олена Семенівна 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 
годин.  



Мета: 

формування у студентів готовності застосовувати сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології у роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами. 

 

Завдання: 
• формування у здобувачів освіти системи теоретичних знань про 

місце та роль інформаційних технологій у спеціальній та 
інклюзивній освіті;  

• ознайомлення із сучасними методиками використання новітніх 
інформаційних технологій на корекційно-розвиткових заняттях;  

• формування у здобувачів здатності до використання сучасних 
засобів збору і обробки інформації у роботі з дітьми з ООП;  

• стимулювання здобувачів до самостійної творчої діяльності при 
засвоєнні дисципліни і формування необхідних компетенцій у 
сфері спеціальної та інклюзивної освіти 

 



Під час вивчення дисципліни ви  

Дізнаєтесь: 

 Інформаційно-комунікаційні технології у роботі з дітьми з особливими 
потребами 

 програми-оболонки для навчання та тестового контролю 

 спеціальні комп'ютерні програми для дітей з особливостями психофізичного 
розвитку 

 можливості та ресурси мережі Інтернет у спеціальній та інклюзивній освіті 

Навчитесь: 

 здійснювати інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

 проводити корекційно-розвиткові заняття з використання інформаційних 
технологій 

 розробляти електронні освітні матеріали до проведення корекційно-
розвиткових занять різними засобами інформаційних технологій 

 організовувати роботу з використанням сервісів Google Apps, соціальних 
сервісів Web 2.0 та хмарних технологій в освітньому процесі 

 організовувати спільну взаємодію учасників освітнього процесу засобами 
інформаційних технологій 



Викладач: кандидат медичних наук, доцент, викладач кафедри здоров’я 
людини, реабілітології і спеціальної психології   

Гордієнко Ірина Вікторівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредитів ЄКТС 90 
годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Патопсихологія» є 
формування у студентів системи знань про галузь клінічної психології, 
предмет якої патопсихологія, а завдання діагностика психічних 
порушень у дітей та підлітків, з метою своєчасного виявлення та 
всебічної фахової допомоги.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Патопсихологія» є 
формування у студентів знань про різні форми психічних порушень, 
поняття про симптоми, синдроми, функціональний діагноз, створення 
індивідуальних програм супроводу на основі МКФ-ДП. 



Під час вивчення дисципліни ви  

 

Дізнаєтесь: 

 про розвиток психічних процесів за віком,  

загальні основи діагностики психічних 

порушень у дітей; 

 загальні основи розробки комплексних 

програм допомоги на основі МКФ-ДП. 

Навчитесь: 

 застосовувати методи дослідження в процесі 

практичних занять та педагогічної практики, 

для виявлення психічних  порушень у дитини; 

 планувати та організовувати реабілітаційний 

процес на основі МКФ-ДП 

 



Викладач: д.п.н, доцент, завідувач кафедри 
здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології   

Казачінер Олена Семенівна 

 На вивчення навчальної дисципліни 
відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Діагностико-реабілітаційний практикум» 
є засвоєння студентами теоретичних основ і 
принципів психолого-педагогічної діагностики 
та реабілітації дітей з особливими освітніми 
потребами 

Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Діагностико-реабілітаційний практикум» 
є формування у студентів знань про методи і 
засоби психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами; сформувати необхідні навички для 
організації корекційно-реабілітаційної 
допомоги на основі  МКФ-ДП. 

 

 



Під час вивчення дисципліни ви  

 

Дізнаєтесь: 

  загальні основи здійснення психолого-

педагогічної оцінки розвитку дітей; 

 загальні основи здійснення реабілітаційної 

діяльності на основі МКФ-ДП. 

Навчитесь: 

 застосовувати емпіричні методи дослідження 

в процесі практичних занять та педагогічної 

практики для різнобічного вивчення 

особистості дитини; 

 планувати та організовувати реабілітаційний 

процес на основі МКФ-ДП 

 


