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Результати навчання:
знати:
- особливості розвитку дітей з психофізичними порушеннями, інклюзивний підхід до 

навчання дітей з особливими потребами;
- психолого-педагогічну характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного 

розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивної освіти;
- зміст та форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного 

розвитку;
- теоретико-методологічні та нормативно-правові засади інклюзивної освіти, 

вміти:
- здійснювати інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;
- уміти використовувати ефективні стратегії взаємодії з з різнопрофільними фахівцями 

та батьками дітей з особливими потребами;
- здійснювати необхідні адаптацїї/модифікації курикулуму й методики викладання;
- вміти розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими 

освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб;
- реалізовувати підходи диференційованого викладання та оцінювання навчальних 

досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
Анотація навчальної дисципліни:

Курс спрямований на засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових 
організаційно-методичних засад інклюзивної освіти. #

Мета дисципліни:
ознайомлення студентів із підходами держави та суспільства до організації освіти дітей, які 
мають порушення психофізичного розвитку, основними поняттями інклюзивної освіти, 
особливостями та закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними 
порушеннями, а також диференційованими та індивідуальними механізмами та прийомами 
корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей, 

завдання:
сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами 
психофізичного розвитку; готовність професійно здійснювати моніторинг їхнього 
розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого- 
педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.

- формувати у студентів навички та вміння творчо засвоювати професійні знання на 
практиці;

- організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових 
знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, 
періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами;

- формування уявлення про значущість своєчасного виявлення порушень у розвитку в 
дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції відхилень у дітей 
раннього і дошкільного віку.
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, дискусії, бесіди, виступи, робота з 
інтернет-джерелами, аналіз та інтерпретація отриманих даних, виконання практичних 
завдань
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство
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