
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Психологічні особливості дітей з особливими потребами» 

13 змгвлпс 

Старший викладач Челнокова М.С. 

 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

31.03.2020 17:00-18:20 

 

Лекційне Тема заняття: Освітні потреби дітей 

з особливими потребами 

Зміст заняття:  

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. 

 

Опрацювати зміст лекції та 

розробити 5-10 тестових запитань 

для самоперевірки  

Рекомендована літературні 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. 

 

 

Термін 

виконання 

до 

3.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

15 балів 



Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

31.03.2020 18:30-19:50 Практичне Тема заняття: Освітні потреби дітей 

з особливими потребами 

Зміст заняття:  

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. 

 

Опрацювати зміст лекції та письмово 

дати відповіді на запитання: 

- 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. 

Рекомендована літературні 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. 

Термін 

виконання 

до 

3.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



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. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


