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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30/60год.: 30 

год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Основною метою курсу є: сформувати у студентів професійні 

компетенції в галузі розгляду конфліктних та найбільш складних для 

діагностики випадків з метою поглибленого психолого-педагогічного 

вивчення дитини для уточнення особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності, підтвердження, уточнення або зміни психолого-педагогічних 

рекомендацій, наданих консультаціями, щодо задоволення освітніх потреб 

дитини відповідно до особливостей її психофізичного розвитку. 

Завдання курсу полягають у: 

- формуванні знань у студентів із науково-методичного забезпечення 

роботи психолого-медико-педагогічних консультацій; 

- ознайомленні з комплексом знань про спеціальну методику розгляду 

конфліктних та найбільш складних для діагностики випадків;  

- формування вміння аналізувати дані про кількість дітей з вадами 

розвитку за видами порушень, у тому числі з інвалідністю, їх домінування в 

окремому регіоні та в Україні в цілому, про доступ до здобуття освіти і 

форми задоволення освітніх потреб на основі звітності республіканської, 

обласних, Київської та міських психолого-медико-педагогічних 

консультацій; 

-  удосконалення умінь і навичок аргументованого надання 

обґрунтованих пропозицій відповідним органам виконавчої влади щодо 

вирішення типових проблем у доступі та забезпеченні права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку, у тому 

числі з інвалідністю, шляхів їх вирішення як на рівні регіону, так і на 

державному рівні; оптимізації, удосконалення мережі дошкільних, 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення ефективності 

логопедичної роботи, запровадження у дошкільних, загальноосвітніх 

навчальних закладах інклюзивного (інтегрованого) навчання в комплексі з 

реабілітаційною роботою. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- Унесення пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, 

що забезпечують і регулюють діяльність психолого-медико-педагогічних 

консультацій. 

- Контроль за дотриманням психолого-медико-педагогічними 

консультаціями вимог цього Положення, професійної етики щодо організації 

та здійснення консультативно-методичної, корекційно-розвиткової роботи, 

психолого-педагогічного вивчення особливостей психофізичного розвитку 

дітей. 

уміти здійснювати: 

- Моніторинг, експертизу діагностичного інструментарію, наочно-

методичних матеріалів, що використовуються в їхній діяльності, інновацій у 



галузі психолого-педагогічної діагностики та корекції труднощів 

психофізичного розвитку дітей. 

володіти:  

- Використанням досягнень психодіагностики та новітніх 

корекційно-розвиткових програм у роботі психолого-медико-педагогічних 

консультацій з метою розроблення адекватних і ефективних психолого-

педагогічних рекомендацій, зокрема для дітей раннього віку. 

- Вивченням, узагальненням та впровадженням досвіду роботи 

психолого-медико-педагогічних консультацій. 

- Сприянням кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню 

консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом 

проведення курсів підвищення кваліфікації на базі інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів 

тощо. 

У результаті освоєння дисципліни випускник повинен оволодіти такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатністю до соціальної взаємодії, співпраці та вирішенню конфліктів 

у соціальній та професійній сферах, до толерантності, соціальної мобільності 

(ОК-1);  

ІІ. Фахові:  

- здатністю до діяльності у психологічній службі за основними видами 

(діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика) є 

обов’язковою;  

- здатністю використовувати у своїй професійній діяльності сучасні 

комп'ютерні, інформаційні та телекомунікаційні технології (ОП-3);  

- здатністю до раціонального вибору та реалізації корекційно-освітніх 

програм на основі особистісно-орієнтованого та індивідуально-

диференційованого підходів до осіб з ОВЗ (ПК-1);  

- здатністю до здійснення корекційно-педагогічної діяльності в умовах 

як спеціальних (корекційних), так і загальноосвітніх установ з метою 

реалізації інтегративних моделей освіти (ПК-3);  

- здатністю здійснювати динамічне спостереження за ходом корекційно 

розвивального впливу з метою оцінки його ефективності (ПК-7).  

Під час опанування курсу передбачається рубіжний контроль знань, що 

має враховуватись при оцінці якості знань студента курсу. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Науково-методичне забезпечення роботи ресурсних центрів 

Тема 1.  



Тема 2. Розгляд конфліктних та найбільш складних для діагностики випадків 

з метою поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини для 

уточнення особливостей навчально-пізнавальної діяльності, підтвердження, 

уточнення або зміни психолого-педагогічних рекомендацій  

Тема 3. Надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення типових 

проблем у доступі та забезпеченні права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами дошкільного та шкільного віку, у тому числі з 

інвалідністю, шляхів їх вирішення як на рівні регіону, так і на державному 

рівні; оптимізації, удосконалення мережі дошкільних, спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення ефективності 

логопедичної роботи, запровадження у дошкільних, загальноосвітніх 

навчальних закладах інклюзивного (інтегрованого) навчання в комплексі з 

реабілітаційною роботою. 

Кредит 2 Соціальне і психолого-педагогічне обстеження всіх учасників 

навчального процесу; моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку 

дітей та підлітків, визначення причин, що утруднюють розвиток та навчання. 

Тема 4. Діагностика особливостей розвитку дітей на певному віковому етапі, 

діагностика дитячого колективу (класу, групи), педагогічного колективу, 

особливості внутрішньосімейних стосунків. 

Тема 5. Встановлення психологічного діагнозу – опис індивідуально-

психологічних особливостей особистості (інтелектуальної, емоційно-

вольової сфери, рис характеру, системи цінностей, інтересів) або соціально-

психологічних особливостей конкретної соціальної групи. 

Тема 6. Результат психодіагностичної роботи – надання рекомендацій, 

розроблення програми подальшої психологічної допомоги, планування 

консультативної роботи з педагогами і батьками. Діагностичний 

інструментарій, наочно-методичні матеріали, що використовуються в їхній 

діяльності, інновації у галузі психолого-педагогічної діагностики та корекції 

труднощів психофізичного розвитку дітей. 

Кредит 3 Планування роботи за основними видами (діагностика, корекція, 

реабілітація, профілактика, прогностика) та поетапна реалізація 

психодіагностичної роботи ПМПК 

Тема 7. Використання досягнень психодіагностики та новітніх корекційно-

розвивальних програм у роботі ресурсних центрів з метою розроблення 

адекватних і ефективних психолого-педагогічних рекомендацій, зокрема для 

дітей раннього віку. 

Тема 8. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи ресурсних 

центрів.   



Тема 9. Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню 

консультантів ресурсних центрів шляхом проведення курсів підвищення 

кваліфікації на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-

практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усьог

о 

У тому числі 

л П Лаб Інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит1. Науково-методичне забезпечення роботи ресурсних центрів 

Тема 1.  

10  2  

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 2. Розгляд конфліктних та найбільш складних 

для діагностики випадків з метою поглибленого 

психолого-педагогічного вивчення дитини для 

уточнення особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності, підтвердження, уточнення або зміни 

психолого-педагогічних рекомендацій  

10  2   8 

Тема 3. Надання обґрунтованих пропозицій щодо 

вирішення типових проблем у доступі та 

забезпеченні права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами дошкільного та шкільного 

віку, у тому числі з інвалідністю, шляхів їх 

вирішення як на рівні регіону, так і на державному 

рівні; оптимізації, удосконалення мережі 

дошкільних, спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів, підвищення ефективності 

логопедичної роботи, запровадження у 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах 

інклюзивного (інтегрованого) навчання в 

комплексі з реабілітаційною роботою. 

10  2   6 

Кредит 2 Соціальне і психолого-педагогічне обстеження на базі ресурсних центрів   

Тема 4. Діагностика особливостей розвитку дітей 

на певному віковому етапі, діагностика дитячого 

колективу (класу, групи), педагогічного колективу, 

особливості внутрішньосімейних стосунків. 

10   2  8 

Тема 5. Встановлення психологічного діагнозу –

 опис індивідуально-психологічних особливостей 

особистості (інтелектуальної, емоційно-вольової 

сфери, рис характеру, системи цінностей, інтересів) 

або соціально-психологічних особливостей 

10   2  6 



конкретної соціальної групи 

Тема 6. Результат психодіагностичної роботи – 

надання рекомендацій, розроблення програми 

подальшої психологічної допомоги, планування 

консультативної роботи з педагогами і батьками. 

Діагностичний інструментарій, наочно-методичні 

матеріали, що використовуються в їхній діяльності, 

інновації у галузі психолого-педагогічної 

діагностики та корекції труднощів психофізичного 

розвитку дітей. 

10  2 2  6 

Кредит 3 Планування роботи за основними видами (діагностика, корекція, реабілітація, 

профілактика, прогностика) та поетапна реалізація психодіагностичної роботи ресурсних центрів 

Тема 7. Використання досягнень психодіагностики 

та новітніх корекційно-розвивальних програм у 

роботі ресурсних центрів з метою розроблення 

адекватних і ефективних психолого-педагогічних 

рекомендацій, зокрема для дітей раннього віку. 

10  2   8 

Тема 8. Вивчення, узагальнення та впровадження 

досвіду роботи ресурсних центрів.  
10  2 2  6 

Тема 9. Кваліфікаційне, творче, наукове зростання 

консультантів ресурсних центрів шляхом 

проведення курсів підвищення кваліфікації на базі 

інститутів післядипломної педагогічної освіти, 

науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів тощо. 

10  2   8 

Разом 90  14 16  60 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Науково-методичне забезпечення роботи ресурсних центрів 2 

2 Розгляд конфліктних та найбільш складних для діагностики випадків з 

метою поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини для 

уточнення особливостей навчально-пізнавальної діяльності, 

підтвердження, уточнення або зміни психолого-педагогічних 

рекомендацій 

2 

3 Аналіз даних про кількість дітей з вадами розвитку за видами порушень, 

у тому числі з інвалідністю, їх домінування в окремому регіоні та в 

Україні в цілому 

2 

4 вирішення типових проблем у доступі та забезпеченні права на освіту 

дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку, 

у тому числі з інвалідністю, шляхів їх вирішення як на рівні регіону, так 

і на державному рівні 

2 

5 Контроль за дотриманням психолого-медико-педагогічними 

консультаціями вимог цього Положення, професійної етики щодо 

організації та здійснення консультативно-методичної, корекційно-

розвивальної роботи, психолого-педагогічного вивчення особливостей 

психофізичного розвитку дітей. 

2 



 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 

Діагностика: Збір даних відповідно до задачі дослідження: 

— вивчення психологічного запиту від адміністрації, вчителів, батьків, 

самого учня; 

— визначення психологічної проблеми; 

— висунення гіпотези про причини явища; 

— добір методів дослідження; 

— використання методів. 

2 

2 Корекція: Розробка програм 2 

3 Реабілітація: практичні дії 2 

4 Профілактика: вербальна, візуальна, практична 2 

5 Прогностика: програми дій 2 

 Разом  20 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Професійно-етичні принципи 2 

2 Оцінка актуального стану психологічних особливостей 2 

3 Обробка та інтерпретація отриманих даних 2 

4 Прогноз на подальший розвиток особистості 2 

5 Розробка рекомендацій 2 

 Разом  10 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Науково-методичне забезпечення роботи психолого-медико-

педагогічних консультацій 
10 

2. Соціальне і психолого-педагогічне обстеження всіх учасників 

навчального процес 
10 

3. Планування роботи за основними видами (діагностика, корекція, 

реабілітація, профілактика, прогностика) та поетапна реалізація 

психодіагностичної роботи ПМПК, ресурсними центрами. 

40 

 Разом 60 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання.  

Написання наукової статті на студентську науково-практичну 

конференцію, пошук літературних джерел та оформлення i систематизація 

бібліографічних посилань, складання бібліографії 

10. Методи навчання 



1) наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація,ТЗН); 

2) словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, 

дискусія, лекція) 

3) практичні (вправи, практичні роботи, робота з книгою). 

11. Методи контролю: 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні модульні 

роботи, залік (попередній, поточний, періодичний, тематичний, 

підсумковий) 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Кредити 1 2 3  Сума 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

Поточне 10 10 10 10 10 10 10 10 10  90 

Лекційне            

СР 12 12 11 12 12 11 12 12 11  105 

КР 25 25 25  75 

Тестування 10 10 10  30 

Наукова             

Всього за 

кредитом 
100 100 100  300 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І-ІІІ, V,VІ курсів)  

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1.Інтерактивний комплекс з дисципліни 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Наказ МОН України від 12 червня 2018 №627  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ТИПОВОЇ ОСВІТНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ СТУПЕНЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 



2. Наказ МОН України від 03.05.2018 № 447  Про затвердження Примірного 

переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів 

3. НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ІНТЕРНАТІВ   НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА 2017—2026 

РР.   https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/nacionalna-strategiya-

reformuvannya-sistemi-internativ 

4. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в 

освітньому просторі : навчально-наочний посіб. / Укладач – Тетяна Скрипник  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-

potrebami/navchalno-metodichni-posibniky 

5. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. - СПб: Питер, 

2010. — 752с.  

6.  Крайніков Е.В. Психологія розвитку. Словник-довідник.– К., 2014. 

7. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологический словарь-справочник. – 

Мн., 2014 

8. Бенеш Г. Психологія. – Атлас. – К.: Знання-Прес. – 2007. 

 

15.  Допоміжна література: 

1. Арт-терапия:новые горизонты.. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psylib. myword. ru/index. php? automodule=downloads&showfile=4325 

2. Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии : учеб. 

пособие для использования в учеб. процессе образоват. учреждений сред. 

проф. образования / М. Н. Гуслова – М.: Академия, 2010. – 288 с. (5 экз.) 

3. Дженнингс Сью, Минде Асе. Сны, маски и образы. Практикум по арт-

терапии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psylib. myword. 

ru/index. php? automodule=downloads&showfile=2941 

4. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями. Учебное пособие по 

коррекционной педагогике/ Под редакцией: Неретина Т. Г. 2-е изд., 

стереотип. - М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. biblioclub. 

ru/83378_Ispolzovanie_artpedagogicheskikh_tekhnologii_v_korrektsionnoi_rabote

_s_detmi_s_osobymi_obrazovatelnymi_potrebnostyami_Uchebnoe_posobie_po_k

orrektsionnoi_pedagogike. html 

5. Ещенко Н. Техника безопасности в арт-терапии / Н. Ещенко // Школ. 

психолог: прил. к газ. "Первое сент.". – 2006. – № 10. – С. 4-7. 

6. Зауторова Э. В. Роль искусства и арт-терапии в профилактике и 

коррекции девиантного поведения подростков / Э. Ф. Зауторова //Вестн. 

Психосоциал. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2005. – № 1. – С. 56-61. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками / Т. 

Д. Зинкевич-Евстигнеева – СПб.: Речь, 2006. – 234 с. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/nacionalna-strategiya-reformuvannya-sistemi-internativ
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/nacionalna-strategiya-reformuvannya-sistemi-internativ


8. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной 

работе : учеб.- метод. пособие для студентов вузов по спец. "Социал. работа" 

/ М. В. Киселева – СПб.: Речь, 2007.- 336 с. 

9. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми : рук. для дет. 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М. В. 

Киселева – СПб.: Речь, 2006. – 160 с. 

10. Кожохина С. К. Растем и развиваемся с помощью искусства / С. К. 

Кожохина – СПб.: Речь, 2006. – 216 с. 

11. Копытин А. И. Тренинг по фототерапии / А. И. Копытин – СПб.: Речь, 

2003. – 96 с. 

12. Мардер Л. Мир цветов и чувств : цикл арт-терапевтич. занятий с 

детьми дошкол. и мл. школ. возраста / Людмила Мардер //Школ. психолог: 

прил. к газ. "Первое сент.". – 2006. – № 20. – С. 19-30. 

13. Мельникова Е. Арт-терапевтические техники в коррекции детско-

родительских отношений : программа рассчитана на деией 6-7 лет и их 

родителей / Екатерина Мельникова // Школ. психолог: прил. к газ. "Первое 

сент.". – 2011. – № 1. – С. 17-32. 

14. Насиновская Е. Е., Шалина О. С. Автопортрет как средство овладения 

миром личностных переживаний / Е. Е. Насиеовская, О. С. Шалина // Вопр. 

психологии. – 2008. – № 1. – С. 77-88. 

15. Старикова С. Арт-терапевтические методы в школе / С. Старикова // 

Нар. образование. – 2007. – № 8. – С. 193-196. 

16. Шмидт В. Р. Организация тренингов на основе мультфильмов / В. Р. 

Шмидт // Справ. клас. рук.. – 2009. – № 3. – С. 45-51. 

 Інформаційні ресурси 

 

1. Електронна бібліотека KOOB [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. 

koob. ru/art_therapy 

2. Сайт журналу «Исцеляющее искусство» [електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://art-therapy. ru/publication/content/424.htm  

3. http://art-therapy.org.ua 
 

http://art-therapy.org.ua/

