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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни ВВ1 1 05 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

 01 Освіта  

(шифр, назва) 

Кiлькiсть кредитiв – 3 ЄКТС Методи навчання: 

лекції із застосуванням 

слайдів, практичні заняття, 

лабораторні роботи. Спецiальнiсть 

014 Середня освіта (Здоров’я 

людини) 

(код, назва)  

Загальна кiлькiсть годин – 90

  

Денна Заочна 

Освiтнiй рівень – магістр 

(бакалавр/магiстр) 

Лекцiї: 

10 6 

Практичнi заняття: 

Нормативна/вибiркова  8 2 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом ІІ (2019) 

8 2 Форми поточного контролю - 

колоквіум, реферативні 

доповіді, модульні 

контрольні роботи, ІНДЗ. 

Індивiдуальна робота: 

Семестр -  ІІІ -  

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостiйна робота: 6  

64 80 Форма пiдсумкового 

контролю - залік 

 

 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання -українська 1/2 1/8 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни : психологічні особливості дітей з особливими 

потребами. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дефектологія, психологія, педагогіка, фізіологія. 

Мета i завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з особливостями роботи з 

дітьми з особливими потребами, їх соціалізацією, специфікою навчання, реабілітацією та 

корекцією; навчити методам  та засобам педагогічної корекції та психокорекції у роботі з 

дітьми,що мають психофізичні вади. 

 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Діти з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Знати: 

- базові поняття дисципліни; 

- специфіку порушень психофізичного 

розвитку; 

- особливості навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Вмiти: 

- розрізняти симптоми різних психофізичних 

порушень розвитку; 

- формулювати поради у вихованні та 

соціалізації дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

- здатність та готовність до 

проведення бібліографічної 

та інформаційно-пошукової 

роботи, та 

систематизування 

інформації; 

- володіння базовими 

уявлення про осіб з 

порушеннями 

психофізичного розвитку, 

які є суб’єктами 

інклюзивної освіти. 

2.Гуманізація 

школи в Україні 

Знати :  

- суть інклюзивної освіти, принципи її 

впровадження в Україні; 

- володіння дослідницькими 

навичками щодо вивчення 

актуальних 



- основні положення законодавчої бази 

України щодо навчання дітей з 

психофізичними порушеннями. 

 

Вмiти: 

- працювати з нормативно-правовими 

джерелами в галузі інклюзивної освіти; 

- схарактеризувати сучасний стан 

інклюзивної освіти в Україні та в країнах 

Європи. 

проблем розвитку 

інклюзивної освіти в 

сучасному світі; 

 

- володіння сучасними 

уявленнями про принципи 

державної політики у сфері 

інклюзивної освіти, шляхи 

вирішення актуальних 

проблем 

інклюзивної освіти. 

3.Особливості 

роботи з  

дітьми із 

психофізичними 

вадами 

Знати:  

- особливості проведення різних 

здоров’язберігаючих вправ; 

- як правильно підбирати вправи для дітей з 

особливими потребами. 

 

Вмiти: 

- проводити та правильно підбирати вправи 

та методи роботи з дітьми, в залежності від їх 

порушення у розвитку. 

- здатність брати участь у 

професійних дискусіях та 

інтерактивних 

обговореннях, логічно 

аргументуючи власну точку 

зору; 

- здатність розуміти та 

сприймати етичні норми 

поведінки відносно осіб з 

порушеннями 

психофізичного розвитку. 

4. Психолого-

педагогічна 

реабілітація та 

соціалізація дітей 

із 

психофізичними 

вадами 

Знати: 

- особливості соціалізації дітей з особливими 

потребами; 

- суть психолого-педагогічної корекційно-

реабілітаційної роботи; 

- особливості проведення психолого-

педагогічної реабілітації. 

 

Вмiти: 

- охарактеризувати особливості психолого-

педагогічної реабілітації дітей, з 

урахуванням їх порушень у розвитку; 

- пояснити особливості процесу 

психологічної, педагогічної та соціальної 

реабілітації; 

- складати психологічні реабілітаційні 

програми. 

- володіння сучасними 

уявлення про реабілітацію, 

принципи організації та 

механізми практичної 

роботи з дітьми, що 

мають порушення 

психофізичного розвитку. 

 

5. Психологічна 

корекція дітей з 

психофізичними 

порушеннями 

розвитку 

Знати: 

- основи психокорекційної психології;  

- види та особливості складання 

психокорекційних програм. 

 

Вмiти: 

- складати та аналізувати психокорекційну 

програму; 

- заповнювати психолого-педагогічну 

характеристику дитини. 

- розуміння значення 

комплексного підходу у 

наданні корекційних 

освітніх послуг в 

інклюзивному середовищі; 

- уміння працювати з 

документацією. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3 кредитiв ЄКТС 90 годин. 

 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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н
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Р

С
 

 Модуль І Освітні потреби 

дітей з особливими 

потребами 

12 4 4 4 24 3 1 1 1 32 

1. Тема 1. Діти з особливими 

освітніми потребами (on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/cours

e/view.php?id=4455) 

6 2 2 2 12 4 2 1 1 16 

2. Тема 2. Гуманізація школи в 

Україні (on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/cours

e/view.php?id=4455) 

6 2 2 2 12 16 

 Модуль ІІ Комплексний 

підхід до організації роботи 

із дітьми із особливими 

освітніми потребами в 

умовах навчального 

закладу 

14 6 4 4 36 3 1 1 1 48 

3. Тема 3. Особливості роботи з 

дітьми із психофізичними 

вадами (on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/cours

e/view.php?id=4455) 

4 2 2  12 4 2 1 1 16 

4. Тема 4. Психолого-

педагогічна реабілітація та 

соціалізація дітей із 

психофізичними вадами (on-

line: 

https://moodle.npu.edu.ua/cours

e/view.php?id=4455) 

4 2  2 12 16 

5. Тема 5. Психологічна 

корекція дітей з 

психофізичними 

порушеннями розвитку (on-

line: 

https://moodle.npu.edu.ua/cours

e/view.php?id=4455) 

6 2 2 2 12 2 2 16 

Разом: 26 10 8 8 64 10 6 2 2 80 

 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

 



№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 
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2.1 

Модуль І Освітні потреби дітей з особливими потребами 

 

Тема 1.  Діти з особливими освітніми потребами 

Змiст теми: Поняття «діти з особливими освітніми потребами». 

Порушення психофізичного розвитку, їх специфіка за нозологіями. 

Особливості навчання дітей з такими порушеннями. Роль родини у 

впровадженні інклюзивної освіти. Співпраця з родинами та 

педагогами. Поради батькам та вчителям, які виховують дитину із 

психофізичними вадами. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Борщевська Л. Якщо в дитини порушення слуху // Дошкільне 

виховання. — 2001. — № 2. 

2. Васильковська С. Індивідуальна соціально-педагогічна та медико-

психологічна карта супроводу учня з особливими потребами // 

Дефектолог. - 2009. — № 3. 

3. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М. С. Повзнер. - М., 

1995. 

4. Ілляшенко Т. Д., Бастуй Н. А, Сак Т. В. Діти із ЗПР та їх навчання. 

— К., 1997. 

5. Мэш Э. - Детская патопсихологія. Нарушение психіки ребенка/ 

Эрик Меш, Дэвид Вольф – СПб.: Прайм Еврознак 384с, 2003г. 

 

Тема 2. Гуманізація школи в Україні 

Змiст теми: Інтегроване навчання. Поняття інклюзивної освіти. 

Перші кроки у її становленні (історія), сучасний стан в Україні та 

інших розвинених країнах. Принципи державної політики щодо 

впровадження інклюзивної освіти. Соціально-правовий захист дітей-

інвалідів. Пільги для дітей-інвалідів. Зміна групи інвалідності. 

Інклюзивна освіта в законодавчому просторі. Нормативно-правова 

база роботи із дітьми з психофізичними порушеннями.  

  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Бугайова І. Соціалізація дітей із проблемами розвитку // 

Дефектолог. — 2007. — № 5. 

2. Діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в 

системі корекційного навчання і виховання. — К., 1997. 

3. Ілляшенко Т. Д., Бастуй Н. А, Сак Т. В. Діти із ЗПР та їх навчання. 

— К., 1997. 

4. Ілляшенко Т. Д., Стадненко Н. М. Аномальна дитина у школі. — К., 

1995. 

 

Модуль ІІ Комплексний підхід до організації роботи із дітьми із 

особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу 

 

Тема 3. Особливості роботи з дітьми із психофізичними вадами 

 

Змiст теми: 

Рекомендовані ігри та вправи для дітей із обмеженими можливостями 

12 
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в залежності від їх порушення.  Організація відповідних занять та ігор. 

Методика проведення дихальної гімнастики, пальчикової гімнастики 

та фізкультхвилинок. Особливості рухової терапії дітям з обмеженими 

руховими функціями. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Вавіна Л. Корекційно-реабілітаційна модель специфічного 

компонента змісту освіти учнів із глибокими порушеннями зору // 

Дефектологія. - 2004. - № 1. 

2. Ворощук О. Реабілітація дітей із функціональними обмеженнями 

засобами мистецтва // Соціальний педагог. — 2008. — № 9 

3. Игры как способ коррекции недостатков в развитии школьников 

вспомогательной школы // Дефектология. 

— 1970. — № 4. 

4. Манова-Томова В. С. и др. Психологическая реабилитация при 

нарушениях поведения в детском воздаете. — София, 1981. 

5. Манова-Томова В. С. и др. Психологическая реабилитация при 

нарушениях поведения в детском воздаете. — София, 1981. 

6. Нижник Л., Сагірова О. Допомога дітям з особливими потребами. 

— К.: Шкільний світ, 2004. 

 

Тема 4. Психолого-педагогічна реабілітація та соціалізація  дітей із 

психофізичними вадами 

 

Змiст теми: 

Соціалізація дітей із психофізичними вадами. Кризові ситуації в 

соціалізації. Психологічний супровід дітей із психофізичними вадами. 

Основні завдання психолого-педагогічної корекційно-реабілітаційної 

роботи, умови та засади здійснення. Засоби психолого-педагогічної 

реабілітації. Психолого-педагогічна реабілітація дітей, особливості 

проведення, з урахуванням їх порушень. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Бітянова М. Дитина у школі: технології розвитку. — 

К.: Главник, 2007. 

2. Бондар Л. Методичні рекомендації // Дефектолог. — 

2007. — № 9. 

3. Ворощук О. Реабілітація дітей із функціональними обмеженнями 

засобами мистецтва // Соціальний педагог. — 2008. — № 9 

4. Токіна Л. Організація психологічного супроводу дітей із 

відхиленнями у розвитку // Дефектолог. — 

2007. — № 12. 

5. Кукін В. Психологічний супровід дітей. в установах 

компенсаторного типу // Психолог. — 

2005..—№20. 

6. Левченко Й. Ю., Приходько О. П. Технология обучения и 

воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. — 

М., 2001. 

7.  Лурье Н. Б. Коррекционно-воспитательная работа со 

слабовидящими школьниками. — М.: Просвещение, 1979. 

Любащенко Т. Корекційна робота у школі-інтернаті: соціально-

психологічний аспект //Де-фектолог. — 2008. — № 11. 

8. Манова-Томова В. С. и др. Психологическая реабилитация при 

нарушениях поведения в детском воздаете. — София, 1981. 

9. Лист  МОИ  України  №  1/9-515  від  04.08.09 «Організаційно-

методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів 
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2.3 

(вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах». 

 

Тема 5 . Психологічна корекція дітей з психофізичними порушеннями 

розвитку 

Змiст теми: 

 Корекційна психологія. Опис і психологічний зміст прийомів і 

способів психокорекції. Психокорекційні програми: види, структура  

та особливості. Корекційно-реабілітаційна робота: суть, періоди. 

Корекційна педагогіка. Принципи корекційної освіти. Особистість, 

знання, вміння, професійні риси корекційного педагога. Особливості 

складання психокорекційних програм. Психолого-медико-педагогічна 

консультація –  як осередок вирішення освітніх проблем дитини: 

завдання, показання до направлення (дітей), особливості проведення, 

вимоги до оформлення. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Висоцька А. Вивчення особливостей корек-ційно-виховного 

процесу у спеціальних школах-інтернатах // Дефектологія. — 2001. — 

№ 2. 

2. Григор'єв А. Проблема взаємин у родинах, де є діти з аномаліями 

розвитку // Дефектологія. - 2004. - № 1. 

3. Грицюк Н., Гуцал Л. Діти з порушенням психофізичного розвитку: 

поради батькам // Дефектолог. — 2008. — № 12. 

4. Любащенко Т. Корекційна робота у школі-інтернаті: соціально-

психологічний аспект //Дефектолог. — 2008. — № 11. 

5. Миронова С. Концептуальна модель діяльності сучасного 

корекційного педагога // Дефектологія. —2007. — № 1. 

6. Миронова С. Особливості професійної діяльності корекційного 

педагога у роботі із сім'ями, що виховують дітей із порушеннями у 

розвитку // Дефектологія. — 2006. — № 4. 

7. Миронова С. Цілісність особистості педагога як необхідна 

передумова ефективності корекційної роботи // Дефектологія. — 2007. 

— № 3. 
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4.2. Плани практичних та лабораторних занять  

 

Практичне заняття № 1 

Тема : Діти з особливими освітніми потребами. 

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми. 

Хід роботи:  

1) актуалізація знань з теми шляхом опитування: 

- дати характеристику дітей з особливими освітніми потребами; 

- що таке порушення психофізичного розвитку; 

- які є типи порушень у розвитку; 

- дати їх коротку характеристику; 

- які фактори зумовлюють ці порушення; 

- як відбувається навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

2)індивідуальне складання таблиці на основі матеріалу отриманого на лекції та 

опрацьованого вдома. 

 

Категорія дітей з 

окремим типом 

порушення 

Тяжкість порушення Специфіка 

порушення 

Особливі потреби 

під час навчання 

Діти з порушеннями 

зору 

Сліпі   

Осліплі   

Зі зниженим зором   



 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Гуманізація школи в Україні 

 

Мета:ознайомити студентів з основними документами, що регламентують навчання 

дітей з особливими освітніми потребами в Україні. 

Хід роботи: користуючись роздруківками документів (або комп’ютерами, на яких є 

відповідні файли) ознайомитись та законспектувати основні аспекти національного 

законодавства України в сфері роботи із дітьми з психофізичними порушеннями. 

 

Перелік нормативних документів щодо інклюзивної освіти 

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини: 

1. «Загальна декларація прав людини» (1948 р.) 

2. «Конвенція ООН про права дитини» (1989 р.) 

3. «Конвенція ООН про права інвалідів»  (2006 р.) 

Конституція України: 

1. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (від 21.03.1991 № 875-

ХІІ) 

2. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (від 

16 листопада 2000 р. №2109-111) 

3. «Про охорону дитинства» (від 26 квітня 2001 р. № 2402-Ш) 

4. «Про загальну середню освіту»  (1999 р.) 

5. «Про    реабілітаціюінвалідіввУкраїні» (06.10.2005) 

6. «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (06.07.2010) 

 

Укази Президента України: 

1. «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228 

2. «Про  невідкладні  заходи  щодо  забезпечення функціонування та розвитку освіти 

в Україні» від 4 липня 2005 р. № 1013\2005 

3. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 

30.09.2010 № 926 

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна 

Україна» від 29.07.2009 № 784 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів 

щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах на період до 2012 року» від 03.12.2009 № 1482-р 

 

Накази Міністерства освіти і науки України: 

1. «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 11.09.2009 № 855 

2. «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від 

21.12.2009 № 1153 

3. «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»від  01.10.2010 № 

912 

4. «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів» від 06.12.2010 № 1205 

http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/Konstituciya_Ukraine.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/osnovi_soc_zahishenosti_invalidiv_v_Ukraine.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/osnovi_soc_zahishenosti_invalidiv_v_Ukraine.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/ZU_pro_ZCO.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/reabilitaciya_invalidiv_v_Ukraine.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/reabilitaciya_invalidiv_v_Ukraine.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/Zakon_pro_zag_ser_osvitu%286.07.2010%29.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/Zakon_pro_zag_ser_osvitu%286.07.2010%29.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/Zakon_pro_zag_ser_osvitu%286.07.2010%29.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Zakoni_Ukraine/Zakon_pro_zag_ser_osvitu%286.07.2010%29.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_pro_dodatkovi_nevidrladni_zahodi_stvorenya_spriyatlivih_umov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_pro_dodatkovi_nevidrladni_zahodi_stvorenya_spriyatlivih_umov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_pro_dodatkovi_nevidrladni_zahodi_stvorenya_spriyatlivih_umov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_pro_dodatkovi_nevidrladni_zahodi_stvorenya_spriyatlivih_umov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_pro_dodatkovi_nevidrladni_zahodi_stvorenya_spriyatlivih_umov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_N926_2010.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_N926_2010.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Ukazi_Presidenta/Ukaz_N926_2010.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/pro_zatverdgenya_planu_stvorenya_bezpereshkodn_seredov.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/Kabinet_of_Ministry/rozporyadgenya_KMU_03.12.09_pro_inkl_ta_int_navch.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_855.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_855.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_855.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_855.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1153.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1153.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1153.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1153.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1153.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1153.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_912.zip
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_912.zip
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_912.zip
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1205.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1205.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1205.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1205.doc


5. «Про  затвердження  Положення  про  спеціальні класи для навчання

 дітей особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» від 

09.12.2010 № 1224 

6. «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку» № 1041 від 27.11.2007 p. 

7. «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів по 

роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» № 864 від 28.12.06.  

Практичне заняття № 3 

Тема: Особливості роботи з дітьми із психофізичними вадами 

 

Мета:  систематизувати знання студентів з теми; розвивати вміння студентів 

висловлювати та відстоювати власну думку. 

Хід роботи: практичне заняття проходить у формі дискусії з таких тем: 

- особливості роботи з дітьми з психофізіологічними порушеннями; 

- якими мають бути поводження,настрій під час роботи з такими дітьми; 

- які психологічні властивості треба мати для цієї роботи; 

- як налаштуватися на потрібну хвилю перед заняттям (конкретні методи та 

прийоми) 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Психолого-педагогічна реабілітація та соціалізація дітей із психофізичними 

вадами 

 

Мета: детально розглянути проведення психолого-педагогічної реабілітації дітей, з 

урахуванням їх порушень. 

 

Хід роботи: студенти на практичне заняття готують короткі доповіді з тем: 

- проведення реабілітації дітей з вадами слуху та зору; 

- проведення реабілітації дітей з ДЦП; 

- проведення реабілітації дітей з ЗПР; 

- проведення реабілітації дітей з вадами розумового розвитку (суть, основні 

завдання, методи); 

- види реабілітаційних програм; 

- коротка характеристика методів психологічнх реабілітаційних програм 

(психологічні тренінги (аутотренінг, комунікативний тренінг, тренінг креативності), 

психотерапія, ігротерапія, бібліотерапія, арттерапія та інше). 

В кінці кожної доповіді обов’язкове групове обговорення. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Психологічна корекція дітей з психофізичними порушеннями розвитку 

  

Мета: ознайомити студентів з основними видами та собливостями складання 

психокорекційних програм.  

Обладнання: комп’ютери з доступом до інтернет мережі / роздруківки 6 програм. 

Хід роботи: 

- студенти коротко розповідають про основні принципи проведення корекційно-

розвивольної роботи і складання корекційно-розвивольних програм; 

- викладач оголошує та пояснює студентам цілі і задачі корекційної роботи, основні 

вимоги до складання психокорекційних програм, розповідає про оцінку ефективності 

психокорекційних заходів; 

- після чого студенти індивідуально розглядають декілька психо-корекційних 

програм (на вибір), характерисують їх; 

- обговорюють в групі. 

 

Психокорекційні програми:  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-

osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html 

http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1224.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1224.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1224.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1224.doc
http://osvita.cn.ua/Inkluzivna_osvita/MON/nakaz_mon_1224.doc
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html


 

 

Лабораторна робота №  1 

Тема: Діти з особливими освітніми потребами 

Мета: розвинути практичні уміння студентів формулювати поради у вихованні та 

соціалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку на основі аналізу та узагальнення їх 

проблем та потреб  . 

Хід роботи: Індивідуальне завдання: сформувати та записати на окремому листі окремо 

поради вчителям, та окремо  поради батькам, що навчають / виховують дитину з: 

Варіант І: порушеннями слуху. 

Варіант ІІ: порушеннями слуху. 

Варіант ІІІ: мовленнєвими порушеннями. 

Варіант ІV: порушеннями інтелекту. 

Варіант V: порушеннями опорно-рухового апарату. 

Варіант VI: складною структурою порушень. 

ВаріантVII: емоційно-вольовими порушеннями. 

Варіант VIII: діти,що мають труднощі у навчанні. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема: Гуманізація школи в Україні 

 

Мета: проаналізувати та порівняти стан інклюзивної освіти в Європі та Україні. 

Обладнання: комп’ютери з доступом до інтернет мережі. 

Хід роботи: порівняння стану інтегрованого навчання та інклюзивної освіти – 

спільне,плюси та мінуси, як відбувається в Україні та в інших країнах Європи. 

 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема: Особливості роботи з дітьми із психофізичними вадами 

 

Мета: навчити студентів проводити та правильно підбирати вправи та методи роботи з 

дітьми, в залежності від їх порушення у розвитку; сформувати в них відповідні навички. 

Хід роботи:  

- студенти завчасно готують по 2 вправи/гри, рекомендовані для дітей з 

обмеженими можливостями; 

- перед проведенням кожної вправи (гри) її потрібно коротко схарактеризувати (для 

кого підходить,на розвиток чого направлена,ітп.); 

- студенти проводять свої вправи на своїх одногрупниках; 

- після чого відбувається колективне обговорення. 

 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема: Психолого-педагогічна реабілітація дітей із психофізичними вадами 

 

Мета: ознайомити студентів з психологічною реабілітаційною програмою; розвинути їх 

практичні уміння складати подібні програми. 

Хід роботи: Адаптована програма з арт-терапії для дітей з обмеженими 

можливостями 

(http://inclusive.ostriv.in.ua/publication/code-46DE1180B1803/list-293A935F327) 

- студенти ознайомлюються з програмою, аналізують її та записують свої судження 

та думки (ідеї) у вигляді тез; 

- після чого, застосовуючи набуті під час проходження попередньої теми знання, 

модифікують програму під отриману індивідуально тему. 

До виконання роботи важливо підходити творчо. 

Індивідуальні теми для програми: 

http://inclusive.ostriv.in.ua/publication/code-46DE1180B1803/list-293A935F327


- діти з аутизмом; 

- діти з церебральним паралічем; 

- діти з епілепсією; 

- діти з порушеннями зору; 

- діти з порушеннями інтелектуального розвитку; 

- діти з порушеннями мовленнєвого розвитку; 

- діти з порушеннями слуху; 

- діти з труднощами у навчанні; 

- діти з синдром Дауна. 

 

Лабораторна робота №  5 

Тема: Психологічна корекція дітей з психофізичними порушеннями розвитку 

 

Мета:ознайомити студентів з документацією; набути студентами уміння заповнювати 

документацію. 

Хід роботи: 

1. Студенти розглядають та аналізують роздруківки з переліком документів, 

необхідних для діагностичного обстеження психолого-медико-педагогічною консультацією, 

орієнтовну програму вивчення особливостей розвитку школяра, алгоритм складання 

характеристики дитини практичним психологом, план написання педагогічної характеристики 

учня, схему написання розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину для 

представлення в психолого-медико-педагогічну консультацію. 

2. Після чого отримують роздруківку з планом написання психолого-педагогічної 

характеристики учня, об’єднуються в пари та пишуть один на одного характеристику. 
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Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 40-62. 
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4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

Модуль І Освітні потреби дітей з особливими потребами 

 

Тема 1. Діти з особливими освітніми потребами 

 

Детально розглянути, вміти розрізняти та коротко занотувати: 

 -  слабозорі діти; 

- сліпі діти; 



- глухі діти; 

- слабочуючі діти; 

- діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які себе обслуговують (ДЦП, акушерські 

паралічі, міопатія, спастичні  парези та паралічі різної етіології, вроджені аномалії ЦНС з 

руховими порушеннями, ортопедична патологія); 

- діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які себе не обслуговують (ДЦП, 

акушерські паралічі, міопатія, спастичні     парези та паралічі різної етіології, вроджені аномалії 

ЦНС з руховими порушеннями, ортопедична патологія); 

- діти з порушенням мовлення (ЗНМ I, ЗНМ II, ЗНМ III, заїкання); 

- діти з раннім дитячим аутизмом; 

- діти із ЗПР (помірне порушення пізнавальної функції, когнітивні та астенічні розлади); 

- діти з легкою розумовою відсталістю; 

- діти з помірною розумовою відсталістю; 

- діти з важкою розумовою відсталістю; 

- діти з глибокою розумовою відсталістю ; 

- труднощі розвитку з нормою інтелекту (соматична ослабленість); 

 - труднощі розвитку з нормою інтелекту (порушення поведінки); 

- труднощі розвитку з нормою інтелекту (інші порушення). 

 

Орієнтовні теми рефератів: 

1. Вроджені розлади психофізичного розвитку,їх причини та коротка характеристика. 

2. Набуті порушення психофізичного розвитку, їх причини та коротка характеристика. 

 

 

Тема 2. Гуманізація школи в Україні 

 

Розглянути та коротко законспектувати – « досвід реалізації інклюзивної освіти в 

країнах Європи», «моделі інтегрованого навчання (інтегровані класи, взаємодіючі класи, 

малокомплектні класи, звичайні класи (зі  спеціально підготовленими шкільними 

консультантами)». 

Орієнтовні теми рефератів: 

1. Соціально-правовий захист дітей-інвалідів. 

2. Місце дітей з особливими потребами в сучасному соціумі. 

 

 

Модуль ІІ Комплексний підхід до організації роботи із дітьми із особливими 

освітніми потребами в умовах навчального закладу 

 

Тема 3. Особливості роботи з дітьми із психофізичними вадами  

 

Студенти мають підготувати 2 вправи (гри) рекомендовані для дітей з обмеженими 

можливостями. Кожна вправа повинна бути направлена на корекцію конкретного порушення у 

розвитку, мати обґрунтування її ефективності. Вправи не повинні повторюватися, тому 

студентам варто завчасно домовитися хто що проводить. 

 

 

Тема 4. Психолого-педагогічна реабілітація та соціалізація  дітей із психофізичними 

вадами 

 

Короткий конспект:  

1. Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей з особливими потребами.  

2. Як відбувається педагогічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами. 

  

Орієнтовні теми рефератів: 

Історичний розвиток суспільної допомоги дітям з особливими потребами. 

 



 

Тема 5. Психологічна корекція дітей з психофізичними порушеннями розвитку 

 

Прочитати та законспектувати: 

1. Опис і психологічний зміст прийомів і способів психокорекції. 

2. Принципи складання і основні види психокорекційних програм. 

3. Принципи проведення корекційно-розвивольної роботи: 

- принцип системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач; 

- принцип єдності діагностики і корекції; 

- принцип пріоритетності корекції причинного типу; 

- діяльнісний принцип корекції; 

- принцип урахування віково-психологічних та індивідуальних особливостей; 

- принцип комплексності методів психологічного впливу; 

- принцип опори на різні рівні організації психічних процесів; 

- принцип програмованого навчання; 

- принцип зростання складності; 

- урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу; 

- урахування емоційної складності матеріалу. 

 

Орієнтовні теми рефератів: 

1. Основні програмні напрями розвитку сучасної української колекційної 

педагогіки. 

 

 

ІНДЗ  «Психокорекційна програма» 

  

Мета :систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Хід роботи: на основі отриманих та засвоєних знань, набутих умінь та навичок з 

дисципліни «Психологічні особливості дітей з особливими потребами» студенти розробляють 

психокорекційну програму для дитини з одним із порушень психофізичного розвитку (на 

вибір). 
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V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

Методи поточного контролю: усне опитування, перевірка конспектів, написання 

модульних робіт, виконання ІНДЗ. 

 

Модульна контрольна робота №1 

Письмово відповісти на запитання. 

 

Варіант І 

1. Характеристика дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Вроджені розлади психофізичного розвитку,їх причини та коротка характеристика. 

3. Соціально-правовий захист дітей-інвалідів. 



 

Варіант ІІ 

1. Співпраця з родинами та педагогами. 

2. Набуті порушення психофізичного розвитку, їх причини та коротка характеристика. 

3. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. 

 

 

Модульна контрольна робота № 2 

Письмово відповісти на запитання. 

 

Варіант І 

1. Напрямки психолого-педагогічної реабілітації дитини з обмеженими можливостями. 

2. Методика проведення дихальної гімнастики. 

3. Діти з аутизмом. Причини,характеристика,особливості навчання. 

 

Варіант ІІ 

1. Методика проведення пальчикової гімнастики. 

2. Психолого-педагогічний супровід родини та дитини. 

3. Діти із ЗПР. Причини,характеристика,особливості навчання. 

 

Варіант ІІІ 

1. Організація ігор та вправ для дітей із обмеженими можливостями в залежності від їх 

порушення. 

2. Корекційна педагогіка: особистість,знання, вміння, професійні риси корекційного 

педагога 

3. Соціалізація дітей із психофізичними вадами. Кризові ситуації. 

 

Варіант № IV 

1. Засоби психолого-педагогічної реабілітації. 

2. Методика проведення фізкультхвилинок. 

3. Корекційно-реабілітаційна робота: суть,періоди.  

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни  - залік. 

 

Запитання до заліку: 

1. Характеристика дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Характеристика порушень психофізичного розвитку. 

3. Типи порушень у розвитку. Характеристика. 

4. Фактори, що зумовлюють психофізичні порушення у розвитку. 

5. Навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

6. Вроджені розлади психофізичного розвитку,їх причини та коротка 

характеристика. 

7. Набуті порушення психофізичного розвитку, їх причини та коротка 

характеристика. 

8. Специфіка порушень психофізичного розвитку за нозологіями.  

9. Особливості навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  

10. Роль родини у впровадженні інклюзивної освіти.  

11. Співпраця з родинами та педагогами.  

12. Поради батькам, які виховують дитину із психофізичними вадами. 

13. Поради вчителям, які виховують дитину із психофізичними вадами. 

14. Інтегроване навчання.  

15. Поняття інклюзивної освіти.  

16.  Історія становлення інклюзивної освіти. 

17.  Сучасний стан інклюзивної освіти в Україні та інших розвинених країнах. 

18. Принципи державної політики щодо впровадження інклюзивної освіти. 



19. Соціально-правовий захист дітей-інвалідів.  

20. Пільги для дітей-інвалідів.  

21. Зміна групи інвалідності.  

22. Інклюзивна освіта в законодавчому просторі.  

23. Нормативно-правова база роботи із дітьми з психофізичними порушеннями.  

24.  Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. 

25.  Моделі інтегрованого навчання та їх характеристика. 

26.  Місце дітей з особливими потребами в сучасному соціумі. 

27. Організація ігор та вправ для дітей із обмеженими можливостями в залежності від 

їх порушення.  

28. Методика проведення дихальної гімнастики. 

29.  Методика проведення пальчикової гімнастики. 

30.  Методика проведення фізкультхвилинок.  

31. Особливості рухової терапії дітям з обмеженими руховими функціями. 

32.  Особливості роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. 

33.  Проведення реабілітації дітей з вадами слуху та зору. 

34.  Проведення реабілітації дітей з ДЦП. 

35.  Проведення реабілітації дітей з ЗПР. 

36.  Проведення реабілітації дітей з вадами розумового розвитку (суть, основні 

завдання, методи). 

37.  Види реабілітаційних програм. 

38.  Характеристика методів психологічнх реабілітаційних програм (психологічні 

тренінги (аутотренінг, комунікативний тренінг, тренінг креативності), психотерапія, 

ігротерапія, бібліотерапія, арттерапія та інше). 

39.  Слабозорі діти. Причини,характеристика,особливості навчання. 

40.  Сліпі діти. Причини,характеристика,особливості навчання. 

41.  Глухі діти. Причини,характеристика,особливості навчання. 

42.  Слабочуючі діти. Причини,характеристика,особливості навчання. 

43.  Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які себе обслуговують.  

Причини,характеристика,особливості навчання. 

44.  Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які себе не обслуговують . 

Причини,характеристика,особливості навчання. 

45.  Діти з порушенням мовлення (ЗНМ I, ЗНМ II, ЗНМ III, заїкання). 

Причини,характеристика,особливості навчання. 

46.  Діти з аутизмом. Причини,характеристика,особливості навчання. 

47.  Діти із ЗПР. Причини,характеристика,особливості навчання. 

48.  Діти з легкою розумовою відсталістю. Причини,характеристика,особливості 

навчання. 

49.  Діти з помірною розумовою відсталістю. Причини,характеристика,особливості 

навчання. 

50.  Діти з важкою розумовою відсталістю. Причини,характеристика,особливості 

навчання. 

51.  Діти з глибокою розумовою відсталістю. Причини,характеристика,особливості 

навчання. 

52.  Труднощі розвитку з нормою інтелекту (соматична ослабленість). 

Причини,характеристика,особливості навчання. 

53.  Труднощі розвитку з нормою інтелекту (порушення поведінки). 

Причини,характеристика,особливості навчання. 

54.  Труднощі розвитку з нормою інтелекту (інші порушення). 

Причини,характеристика,особливості навчання. 

55.  Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей з особливими потребами.  

56. Як відбувається педагогічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами. 

57.  Історичний розвиток суспільної допомоги дітям з особливими потребами. 

58.  Соціалізація дітей із психофізичними вадами.  

59. Кризові ситуації в соціалізації.  

60. Психологічний супровід дітей із психофізичними вадами.  



61. Основні завдання психолого-педагогічної корекційно-реабілітаційної роботи. 

62.  Умови та засади здійснення психолого-педагогічної корекційно-реабілітаційної 

роботи. 

63.  Засоби психолого-педагогічної реабілітації.  

64. Психолого-педагогічна реабілітація дітей, особливості проведення, з урахуванням 

їх порушень. 

65. Корекційна психологія.  

66. Психокорекційні програми: види, структура  та особливості.  

67. Корекційно-реабілітаційна робота: суть,періоди.  

68. Корекційна педагогіка: особистість,знання, вміння, професійні риси корекційного 

педагога.  

69. Психолого-медико-педагогічна консультація –  як осередок вирішення освітніх 

проблем дитини: завдання, показання до направлення (дітей), особливості проведення, вимоги 

до оформлення. 

70.  Значення ранньої діагностики та корекційного впливу у процесі розвитку дитини 

з психофізичними порушеннями. 

 

5.3.1.Розподіл балів за поточну успішність  

 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

І Модуль  До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 10 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 25 балів 

До 20 балів 

ІІ  Модуль   До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 10 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

EСТS 

Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 

 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 

(достатній рівень) 

С 

65 – 69 

(задовільний рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний рівень) 

Е 



35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 

 

88—100 балів — за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння аналізувати явища, які вивчаються, 

у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на 

поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач; 

    80—87 балів — за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки; 

аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв'язування практичних задач; 

    71—79 балів — за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки; 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (несуттєві) 

неточності; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

    61—70 балів — за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, 

слабке застосування теоретичних положень під час розв'язання практичних задач; 

    26—49 балів — за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у 

відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач; 

    00—25 балів — за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у 

відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних задач, 

незнання основних фундаментальних положень. 

 

     Максимальна оцінка з окремої теми ставиться за наявності перерахованих нижче 

критеріїв оцінювання знання студентів:  

1. Грамотність використання термінологогічного апарату. 

2. Логічність викладу матеріалу. 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі. 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі. 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні практичних 

завдань. 

 

 

 

VІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Назви розділів, 

тем. 

План, 

короткий зміст. 

 

К-

ть 

го-
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Вид заняття 

(лекція, 

семінар, 

практ., 

лабор.р-та 

тощо) 

 

 

Література 

 

Засоби 

навчання, 

матеріали 

 

Конт-роль 

1. Діти з 

особливими 

освітніми 

потребами 

18 лекція, 

практичне та 

лаборатор-

не заняття 

1. Борщевська Л. 

Якщо в дитини 

порушення слуху // 

Дошкільне виховання. 

— 2001. — № 2. 

презентація перевірка 

конспекту 



2. Васильковська С. 

Індивідуальна 

соціально-педагогічна 

та медико-

психологічна карта 

супроводу учня з 

особливими 

потребами // 

Дефектолог. - 2009. — 

№ 3. 

3. Дети с 

отклонениями в 

развитии / Под ред. М. 

С. Повзнер. - М., 1995. 

4. Ілляшенко Т. Д., 

Бастуй Н. А, Сак Т. В. 

Діти із ЗПР та їх 

навчання. — К., 1997. 

5. Мэш Э. - Детская 

патопсихологія. 

Нарушение психіки 

ребенка/ Эрик Меш, 

Дэвид Вольф – СПб.: 

Прайм Еврознак 384с, 

2003г. 

2.Гуманізація 

школи в Україні 

18 лекція, 

практичне та 

лаборатор-

не заняття 

1. Бугайова І. 

Соціалізація дітей із 

проблемами розвитку 

// Дефектолог. — 

2007. — № 5. 

2. Діти з обмеженими 

фізичними та 

розумовими 

можливостями в 

системі корекційного 

навчання і виховання. 

— К., 1997. 

3. Ілляшенко Т. Д., 

Бастуй Н. А, Сак Т. В. 

Діти із ЗПР та їх 

навчання. — К., 1997. 

4. Ілляшенко Т. Д., 

Стадненко Н. М. 

Аномальна дитина у 

школі. — К., 1995. 

презентація, 

комп’ютери з 

доступом до 

інтернет 

мережі, 

роздруківки з 

документами 

перевірка 

конспекту 

3.Особливості 

роботи з  

дітьми із 

психофізичними 

вадами 

18 лекція, 

практичне та 

лаборатор-

не заняття 

1. Вавіна Л. 

Корекційно-

реабілітаційна модель 

специфічного 

компонента змісту 

освіти учнів із 

глибокими 

порушеннями зору // 

Дефектологія. - 2004. - 

№ 1. 

2. Ворощук О. 

презентація перевірка 

конспекту 



Реабілітація дітей із 

функціональними 

обмеженнями 

засобами мистецтва // 

Соціальний педагог. 

— 2008. — № 9 

3. Игры как способ 

коррекции 

недостатков в 

развитии школьников 

вспомогательной 

школы // 

Дефектология. 

— 1970. — № 4. 

4. Манова-Томова В. 

С. и др. 

Психологическая 

реабилитация при 

нарушениях 

поведения в детском 

воздаете. — София, 

1981. 

5. Манова-Томова В. 

С. и др. 

Психологическая 

реабилитация при 

нарушениях 

поведения в детском 

воздаете. — София, 

1981. 

6. Нижник Л., 

Сагірова О. Допомога 

дітям з особливими 

потребами. — К.: 

Шкільний світ, 2004. 

4. Психолого-

педагогічна 

реабілітація та 

соціалізація 

дітей із 

психофізичними 

вадами 

18 лекція, 

практичне та 

лаборатор-

не заняття 

1. Бітянова М. Дитина 

у школі: технології 

розвитку. — 

К.: Главник, 2007. 

2. Бондар Л. 

Методичні 

рекомендації // 

Дефектолог. — 

2007. — № 9. 

3. Ворощук О. 

Реабілітація дітей із 

функціональними 

обмеженнями 

засобами мистецтва // 

Соціальний педагог. 

— 2008. — № 9 

4. Токіна Л. 

Організація 

психологічного 

супроводу дітей із 

відхиленнями у 

Презентація, 

роздруківки 

програми з 

арт-терапії 

перевірка 

конспекту 



розвитку // 

Дефектолог. — 

2007. — № 12. 

5. Кукін В. 

Психологічний 

супровід дітей. в 

установах 

компенсаторного типу 

// Психолог. — 

2005..—№20. 

6. Левченко Й. Ю., 

Приходько О. П. 

Технология обучения 

и воспитания детей с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата. — М., 2001. 

7.  Лурье Н. Б. 

Коррекционно-

воспитательная работа 

со слабовидящими 

школьниками. — М.: 

Просвещение, 1979. 

Любащенко Т. 

Корекційна робота у 

школі-інтернаті: 

соціально-

психологічний аспект 

//Де-фектолог. — 

2008. — № 11. 

8. Манова-Томова В. 

С. и др. 

Психологическая 

реабилитация при 

нарушениях 

поведения в детском 

воздаете. — София, 

1981. 

9. Лист  МОИ  

України  №  1/9-515  

від  04.08.09 

«Організаційно-

методичні засади 

здійснення 

комплексної 

реабілітації учнів 

(вихованців) у 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладах». 

5.Психологічна 

корекція дітей з 

психо-

фізичними 

порушеннями 

розвитку 

18 лекція, 

практичне та 

лаборатор-

не заняття 

1. Висоцька А. 

Вивчення 

особливостей корек-

ційно-виховного 

процесу у спеціальних 

школах-інтернатах // 

презентація, 

комп’ютери з 

доступом до 

інтернет 

мережі, спец. 

роздруківки. 

перевірка 

конспекту 



Дефектологія. — 

2001. — № 2. 

2. Григор'єв А. 

Проблема взаємин у 

родинах, де є діти з 

аномаліями розвитку 

// Дефектологія. - 

2004. - № 1. 

3. Грицюк Н., Гуцал 

Л. Діти з порушенням 

психофізичного 

розвитку: поради 

батькам // Де-

фектолог. — 2008. — 

№ 12. 

4. Любащенко Т. 

Корекційна робота у 

школі-інтернаті: 

соціально-

психологічний аспект 

//Де-фектолог. — 

2008. — № 11. 

5. Миронова С. 

Концептуальна 

модель діяльності 

сучасного 

корекційного педагога 

// Дефектологія. —

2007. — № 1. 

6. Миронова С. 

Особливості 

професійної 

діяльності 

корекційного педагога 

у роботі із сім'ями, що 

виховують дітей із 

порушеннями у 

розвитку // 

Дефектологія. — 

2006. — № 4. 

7. Миронова С. 

Цілісність особистості 

педагога як необхідна 

передумова 

ефективності корек-

ційної роботи // 

Дефектологія. — 

2007. — № 3. 
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Коцюбинського, 2012.– 168 с. 
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«Планер», 2011. – 205 с. 

13. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М. С. Повзнер. - М., 1995. 
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корекційного навчання і виховання. — К., 1997. 
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19. Левченко Й. Ю., Приходько О. П. Технология обучения и воспитания детей с 
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навчальних закладах». 

21. Лурье Н. Б. Коррекционно-воспитательная работа со слабовидящими 

школьниками. — М.: Просвещение, 1979. 
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