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Мета – розглянути історичний аспект розвитку теорії та практики 
спеціальної освіти, сучасні тенденції і проблеми організації педагогічної 
допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розкрити особливості 
психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, науково-теоретичні засади корекційно-
реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 
Основні завдання вивчення дисципліни. 
Аналіз методологічних і теоретичних основ роботи з дітьми з 
особливими потребами; особливостями і закономірностями розвитку 
різних категорій дітей з психофізичними вадами (порушенням слуху, 
зору, інтелектуального розвитку, мовлення, емоційно-вольової сфери, 
соціальної поведінки, опорно-рухового апарату); інформування 
майбутніх педагогів про стан допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами на сучасному етапі розвитку держави. 
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
знати: 
- теоретичні основи корекційної педагогіки; 
- основні види порушень; 
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- особливості навчання, виховання і розвитку дітей з різними видами 
порушень; 
- систему корекційної роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання; 
- теоретико-методологічні та нормативно-правові засади впровадження 
інклюзивної освіти в Україні; 
- технології налагодження педагогічної співпраці з батьками дітей із 
особливими освітніми потребами, психологом, соціальним педагогом, 
медичним працівником та іншими; 
- типові проблеми й труднощі, що виникають в процесі впровадження 
інклюзивної освіти в Україні. 
вміти: 
- аналізувати особливості розвитку спеціальної освіти в Україні; 
- використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час 
вивчення різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного 
спрямування, при організації супроводу всіх учасників навчально-
виховного процесу в умовах інклюзивного навчання;  
- використовувати знання в виховно-освітній роботі з дітьми з ООП; 
- реалізовувати підходи диференційованого навчання у класі; 
- володіти навичками створення сприятливих умов для взаємодії дітей з 
особливими потребами з усіма учасниками освітнього процесу; 
- налагоджувати педагогічне співробітництво з батьками школярів, котрі 
потребують інклюзивного навчання; 
- здійснювати необхідні адаптації, модифікації й методики викладання; 
- визначати особливості співпраці закладу освіти з сім’ями, де є діти з 
особливими освітніми потребами; 
- використовувати набуті знання в повсякденній роботі з дітьми. 
У результаті опанування матеріалом дисципліни мають бути сформовані 
загальні компетентності:  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
Здатність вибудовувати соціальну взаємодію за принципами 
толерантності, безоціночності іншої особистості; вирішувати конфліктні 
ситуації і надавати підтримку в нових, проблемних і кризових ситуаціях. 
Здатність проявляти ініціативу і приймати доцільні й відповідальні 
рішення в проблемних ситуаціях; діяти в нестандартних ситуаціях і нести 
соціальну й етичну відповідальність за прийняті рішення; будувати свою 
діяльність відповідно до моральних, духовних, етичних і правових норм, 
працюючи в команді. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність 
приймати обґрунтовані рішення; виховувати навички міжособистісної 
взаємодії, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків. 
Фахові компетентності: 
Здатність генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 
Здатність до вивчення потенційних можливостей і специфічних 
культурних потреб учнів, реалізації індивідуальних програм супроводу; 
здатність впливати на психологічний клімат у колективі. 
Здатність до організації здорового, безпечного, розвивального, 
інклюзивного освітнього середовища.  
Здатність ефективно працювати в умовах інклюзивного навчання. 
Програмні результати навчання: 



Здатність вдосконалювати свою особистість, підвищувати 
інтелектуальний та культурний рівень. 
Здатність застосувати нові методики розв’язання складних задач і 
проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 
Здатність здійснювати суб’єктсуб’єктну взаємодію й розвивальне 
міжособистісне педагогічне спілкування. 
Готовність до вивчення потенційних можливостей та специфічних 
потреб суб’єктів освітнього процесу, розроблення та реалізації 
індивідуальних програм педагогічного супроводу. 
Змістові модулі дисципліни: 
ЗМ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 
Тема 1.1 Корекційна педагогіка в системі наукових знань. предмет і 
завдання курсу: «Корекційна педагогіка» 
Тема 1.2. Організація і структура спеціальної освіти в Україні 
ЗМ2. ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ 
ЛЮДИНИ 
Тема 2.1 Класифікація порушень розвитку 
Тема 2.2 Поняття про порушення в розвитку дитини та їх причини 
ЗМ3. ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ 
Тема 3.1 Особливості розвитку та навчання дітей із сенсорними 
порушеннями 
Тема 3.2  Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку 
Тема 3.3 Особливості навчання та виховання дітей з мовленнєвими 
порушеннями 
Тема 3.4. Зміст корекційної навчальновиховної роботи дітей при ДЦП 
Тема 3.5. Психологопедагогічна характеристика дітей з порушеннями 
спілкування та поведінки (РДА) 
ЗМ4. РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  
Тема 4.1. ІКТ програми 
Тема 4.2. Дидактичні розробки в роботі з дітьми 

Критерії контролю 
та оцінювання 
результатів 
навчання 

Навчальні досягнення студентів оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
Підсумком вивчення навчальної дисципліни є залік. 
Робота на лекційних заняттях –0-20 балів. 
Робота на практичниз заняттях – 0-50 балів. 
Самостійна робота – 0-30 балів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  75-81 С 
64-74 D задовільно  60-63 Е  



35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

Інші інформації 
про дисципліни 
(політика 
дисципліни, 
технічне та 
програмне 
забезпечення 
дисципліни тощо)  
 

Методичне забезпечення: 
• опорні конспекти лекцій; 
• навчальні посібники; 
• робоча навчальна програма; 
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; 
• навчальні відеофільми. 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі види письмових робіт 
перевіряються на наявність плагіату і є такими, що виконані при 
наявності не менше 80% оригінальності авторського тексту. Списування 
під час виконання письмових контрольних видів робіт заборонено. 
Користуватися мобільними пристроями під час проведення різних видів 
контролю успішності, дозволяється лише з дозволу викладача. 
Додатково з політикою курсу можна ознайомитися за посиланнями: 
Положення про академічну доброчесність в ЗУІ 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в 
ЗУІ 

Базова література 
навчальної 
дисципліни та інші 
інформаційні 
ресурси 

Волошина О.В.Основи корекційної педагогіки. – Вінниця: ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського, 2012.– 168 с. 
Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова 
ланка / за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. К., 2004. 152 с. 
Колупаєва А.А., Савчук Л.О. (2011): Діти з особливими освітніми 
потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та 
перероблене: наук.-метод. посіб. К.: Видавнича група «АТОПОЛ». 
Конопляста С. Ю. Логопсихологія: навч. посіб. / С. Ю. Конопляста, Т. 
В. Сак; за ред. М.К. Шеремет. - К.: Знання, 2010. - Книга. - 293 
с.Л.Гупало, Р.Юськевич, Н. Клочко  Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими 
потребами (вступ в інклюзію)  - Львів – 2013р. 
Логопедія: підручник / за редакцією М.К. Шеремет. – Вид. 3-тє, перер. 
та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 776 с. 
Марченко І.С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична 
робота з корекції порушень мовлення у дошкільників): Навчальний 
посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 
Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). / І.С.Марченко – Вид. 3-є, 
перер. та доп. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 312 с 
Сергійчук О.М., Багно Ю.М., Плужник О.В. Основи корекційної 
педагогіки: навчально-методичний посібник / за ред. О.М. Сергійчук. 
Переяслав : Видавництво , 2020. 224 с. 
Соботович Є.Ф. Вибрані праці з логопедії. – К.: Видавничий дім Дмитра 
Бураго, 2015. – 308с. 
Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с 
особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по 
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образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. 
Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994г. – К., 2000. 
Порошенко М. А. (2019): Інклюзивна освіта: навчальний посібник. ТОВ 
«Агентство «Україна». Київ. 
Гриневич Л. (2019): Інклюзія для всіх: освітня політика та практика. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-
navchannya/prezentacii/mon2019-01-25inklyuzivne.pdf 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 609 (від 08.06.2018): Про 
затвердження Примірного положення про команду психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в 
закладі загальної середньої та дошкільної освіти. 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 (від 01.10.2010): Про 
затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання. 
Закон України № 2053-VIII (від 23 травня 2017): Про внесення змін до 
Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з 
особливими освітніми потребами до освітніх послуг. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/prezentacii/mon2019-01-25inklyuzivne.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/prezentacii/mon2019-01-25inklyuzivne.pdf

