
Блок дисциплін вільного вибору  

для здобувачів ОР “Магістр” 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 



 Кафедра спеціальної педагогіки 

 Кафедра здоров’я людини, реабілітології 

та спеціальної психології 



 Психологія дітей з 

інтелектуальними порушеннями 

 Психокорекція осіб з 

інтелектуальними порушеннями 

 Патопсихологія 

 Діагностико-реабілітаційний 

практикум 



Викладач: кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології   

Коваленко Вікторія Євгенівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 
годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія дітей з 
інтелектуальними порушеннями» є формування у студентів системи 
знань про своєрідність психічного розвитку осіб з інтелектуальними 
порушеннями  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія дітей з 
інтелектуальними порушеннями» є формування у студентів знань 
про  пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси, психічні стани 
та психічні властивості, які виявляються у різних формах активності 
людини — діяльності, спілкуванні, поведінці. 



Під час вивчення дисципліни ви  

 

 Дізнаєтесь: 

 сутність, ознаки, види та ступені інтелектуальних 

порушень; 

 особливості пізнавальної, емоційно-вольової та 

особистісної сфер дітей з інтелектуальними 

порушеннями; 

  психологічні основи корекційно спрямованого 

навчання та виховання учнів з інтелектуальними 

порушеннями. 

 

 Навчитесь: 

 визначати індивідуально-психологічні 

особливості дітей з інтелектуальними 

 порушеннями та враховувати їх при організації 

навчально-виховного процесу; 

 визначати шляхи, добирати доцільні методи та 

прийоми корекційного впливу. 

 



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

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів 
ЄКТС 180 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: 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: кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології   

Коваленко Вікторія Євгенівна 

 На вивчення навчальної дисципліни 
відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 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 

 


