
 





1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма  

навчання 

заочна  

форма  

навчання 

Кількість кредитів  – 

4  

Галузь знань 

: 01 Освіта / Педагогіка  

 

Нормативна 

(за вибором) 

 Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта  

Освітня програма: 

Логопедія Спеціальна 

психологія. 

 

 

Рік підготовки: 

 2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання «Клініка 

розумової відсталості 

у психопатології 

дитячого віку». 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

4-й      7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:4/ 1,1 

  

Ступінь: 

бакалавр 

16          2 

Практичні, семінарські 

24           6 

Лабораторні 

          -   4 

Самостійна робота 

80 160 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю:  

Іспит,                          іспит  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 90 год.- 

66,6%:– самостійна робота, 60 год – 33,3% год. аудиторні заняття; заочної 

форми 88 год.- 88,8%:– самостійна робота, 12 год – 11,2% год. аудиторні 

заняття 

 

 

 



 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія спеціальна» 

передбачає надання теоретичних та практичних знань з предмету, що 

забезпечує  професійну підготовку дефектологів та базового запасу знань з 

дисципліни, які необхідні майбутнім фахівцям з корекційної освіти.  

Мета курсу – систематизувати знання з спеціальної психології, сприяти 

формуванню навичок практичної діяльності психолога з людьми із 

особливостями психофізичного розвитку (діагностичної, корекційно-

розвивальної, консультативної, просвітницької).  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

- знати: предмет та складові спеціальної психології; 

- специфіку використання методів психологічного дослідження у 

спеціальній психології та принципи дослідження у спеціальній психології; 

- класифікацію порушень психофізичного розвитку; 

- суть дефекту, його структуру загалом та при різних дизонтогеніях; 

- суть загальних та специфічних закономірностей розвитку особи з 

психофізичними порушеннями;  

- основні категоріях спеціальної психології (корекція, компенсація, 

реабілітація, соціалізація та ін.); 

- заклади освіти для осіб з порушеннями психофізичного розвитку та 

особливості навчання та виховання в них; 

вміти:  розкривати суть основних понять та теоретичних положень, що 

вивчаються; 

- орієнтуватися в різних дизонтогеніях, визначати структуру дефекату та 

закономірності розвитку осіб з різними дизонтогеніями; 

- орієнтуватися у закладах освіти для осіб з різними дизонтогеніями; 

- визначати адекватні засоби психолого-педагогічного впливу на осіб з 

різними дизонтогеніями; 

- здійснювати інформаційний пошук на основі роботи з літературними 

джерелами зі спеціальної психології та корекційної педагогіки; аналізувати 

теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати 

висновки. 

 

Компетенції, які формуються:  

І. Загальні:  

– здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, домагатися морального удосконалення своєї 

особистості; 

– готовність до самостійного навчання новим методам дослідження,  

змін наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної 

діяльності, змін соціокультурних та соціальних умов діяльності; 

– здатність вільно використовувати українську та іноземну мови, як 

засоби ділового спілкування; 



– здатність самостійно здобувати нові знання та вміння, у тому числі в 

нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, 

розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд за допомогою 

інформаційних технологій, використовуючи в практичній діяльності. 

ІІ. Фахові:  

– базові уявлення про категорії осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку, які є суб’єктами корекційної освіти; розуміння значення 

комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг, здатність 

застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки 

стану психофізичного розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх 

послуг, базові уявлення про основні закономірності, історичні та сучасні 

досягнення практичної роботи з особами, які мають порушення 

психофізичного розвитку; розуміння ролі особистості корекційного педагога 

у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку, здатність 

аналізувати класичні підходи до розуміння етіології та клінічних проявів 

психічних хвороб та вивчення найбільш передових технологій з питань 

корекції та абілітації психічно хворих; спеціалізовано-професійні: здатність 

використовувати професійно-профільовані знання у визначенні етіології, 

симптоматики, патогенезу, психопатологічних механізмів порушень 

психофізичного розвитку; критичне осмислення проблем психопатологічного 

характеру у дітей  з різними аномаліями  у розвитку, здатність 

використовувати професійно-профільовані знання при визначенні рівня 

психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти;  

прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних 

психологічних,  медичних та соціальних послугах.  

 

                             Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи спеціальної психології 

Тема №1. Основні принципи спеціальної психології  

Лекція № 2. Класифікація порушень розвитку  

Кредит 2. Особливості психологічної діагностики дітей з порушеннями 

розвитку  

Лекція № 3. Особливості психологічної діагностики дітей з порушеннями 

розвитку  

Кредит 3.. Психологія дітей з психофізичними вадами 

Лекція № 4. Психологія дітей із слуховими порушеннями  

Лекція № 5. Психологія дітей із зоровими порушеннями  

Кредит 4. Психологія дітей з порушеннями розвитку 

Лекція № 6. Психологія дітей із затримкою психічного розвитку Психологія 

дітей з розумовою відсталістю 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 



л ПР ПР інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Основи спеціальної психології 
Тема 1.Основні 

принципи спеціальної 

психології  

14 2 4   10       

Тема 2. Класифікація 

порушень розвитку 

16 2 2   12       

Разом за кредитом 1 30 4 6   22       

Кредит 2. Особливості психологічної діагностики дітей з порушеннями розвитку  
Тема 3. Особливості 

психологічної 

діагностики дітей з 

порушеннями розвитку   

(пізнавальні процеси та 

емоційно-вольова 

сфера) 

10 2 2   6       

 30 2 2   20       

Кредит 3. Психологія дітей з психофізичними вадами 
Тема 4 Психологія 

дітей із слуховими 

порушеннями 

16 2 4   10       

Тема 5. Психологія 

дітей із зоровими 

порушеннями 

14  2   12       

Разом за кредитом 30 2 8   22       

Кредит 4. Психологія дітей з порушеннями розвитку 

Тема 6.. Психологія 

дітей із затримкою 

психічного розвитку 

Психологія дітей з 

розумовою 

відсталістю 

8 2 8   4       

Разом за кредитом 4 30 2 8   20       

Всьго годин 120 16 24   80       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 
Основні принципи спеціальної психології  

1 

2 
. Класифікація порушень розвитку  

1 

3 
Особливості психологічної діагностики дітей з 

порушеннями розвитку  
 

2 

4 Психологія дітей із слуховими порушеннями 2 

5 Психологія дітей із зоровими порушеннями 2 



6 Психологія дітей із затримкою психічного розвитку 2 

7 Психологія дітей з розумовою відсталістю 2 

 Всього 12 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Корекція дітей з розумовою відсталістю 2 

2 Корекція дітей із затримкою психічного розвитку  2 

3 
Компенсація. 

2 

4 Реабілітація: визначення, види.  . Соціалізація: суть, 

стадії. 

2 

5 Особливості роботи з батьками дітей, які мають 

порушення психофізичного розвитку 

4 

 Всього 24 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 
Основні принципи спеціальної психології  

10 

2 
. Класифікація порушень розвитку  

16 

3 
Особливості психологічної діагностики дітей з 

порушеннями розвитку  
 

14 

4 Психологія дітей із слуховими порушеннями 12 

5 Психологія дітей із зоровими порушеннями 10 

6 Психологія дітей із затримкою психічного розвитку 16 

 Разом  70 

 

7. Індивідуальні завдання 

1. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з розумовою відсталістю.  

2. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з ЗПР. 

 3. Корекційно-розвивальна робота з незрячими дітьми.  

4. Корекційно-розвивальна робота з слабозорими дітьми.  

5. Корекційно-розвивальна робота з глухими дітьми.  

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми зі зниженим слухом. 

 7. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з порушеннями мовлення. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА Індивідуальна 

навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності 

студента, результати якої використовуються у процесі вивчення 

програмового матеріалу навчальної дисципліни. Мета ІНДЗ: самостійне 

вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Зміст 

ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 



програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, лабораторних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу. Завдання для індивідуальної 

навчально-дослідної роботи Створити презентацію, щодо методів 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливостями психофізичного 

розвитку. Презентація повинна мати таку структуру: 1. Методичні засади 

розробки (актуальність, мета, завдання, для якової категорії дітей 

розрахована, автори методу (методики), досвід впровадження в практику, 

використані джерела, ресурси) (10 балів); 2. Оформлення (10 балів):  

Використання єдиного стилю оформлення.  Оптимальна кількість об’єктів 

на слайді.  Дотримання високої контрастності при доборі кольору фону та 

тексту.  Розмір тексту основного (20пт)  Використання до 3 видів шрифтів 

та кольорів.  Обсяг презентації 12 слайдів. 3. Презентація перед групою: 

змістовність, зрозумілість, орієнтація у матеріалі, цікавість, легкість 

сприймання, висловлювання власної думки, аналіз та узагальнення 

матеріалу. Тривалість презентації 5-7 хвилин. (10 балів).  
 

Рекомендована література 

Базова 

1. Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За ред. Бондаря В.І., 

Синьова В.М. – К. : «МП Леся», 2011.  

2. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  

(Наказ МОН № 852 від 15.09.08 року). 

3. Синьов В.М., Кобернік Г.М. Основи дефектології. – К.: Вища шкл., 1994. – 

143 с.  

4.  Синьов В.М., М.П.Матвєєва, О.П.Хохліна. Психологія розумово відсталої 

дитини: Підручник. – К.: Знання, 2008. Шифр - Ю9Б23 

5. Сорокин В.М. Специальная психология. – СПб.: Речь, 2004.  

6. Специальная психология и педагогика. – РнД: Феникс, 2010.  

7. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. 

В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003.  

8. Хохліна О. П. Основи спеціальної психології : курс лекцій для студ. 4 

курсу ф-ту прав. забезпеч. підприєм. дія-сті та психології... з підгот. фахів. 

освіт.-кваліф. рівня "бакалавр"  // МВС України, НАВС.  - Київ:   2011 р.- 

101с. – Шифр Ю9Х861. 

Додаткова (допоміжна) література  

1. Бондар В.І., Синьов В.М. Актуальні проблеми розвитку освіти дітей з 

обмеженнями життєдіяльності: шляхи від інституалізації до інтеграції // Зб. 

наук.пр. Кам»янець-Подільського нац. ун-ту ім.І.Огієнка. Серія соціально-

педагогічна. Вип. 12. – Кам»янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С.8-14. 

2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994. 



3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Основы дефектологии./ Под 

ред. Т.А.Власовой.- М.: Педагогика, 1983.- Т. 5. 

4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Проблемы развития психики/ 

Под ред. А.М.Матюшкина.- М.: Педагогика, 1983.- Т.3. 

5. Власенко С. Б. Методика викладання дисципліни «Основи спеціальної 

психології». // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах: зб.матеріалів круглого 

столу (Київ, 28 листопада 2013р.) – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. –  С. 15-17. 
6. Горбенко С.Л. До проблеми дослідження компонентів рольової поведінки розумово відсталих підлітків 

// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, - Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна 

психологія. – Випуск 23. – 2013. – С.317-320. 

7. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): 

Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми 

проблемами в развитии. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1997.  
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Інформаційні ресурси 

1. log-in.ru/.../specsialnaya-psikhologiya-sorokin-v-m-obshaya-psikhologiya/ 

2. www.koob.ru/sorokin/spec_psih 
3. bankknig.net/.../87740-specialnaja-psikhologija-ucheb.posobie.html 

4. www.twirpx.com/file/267855/ 
5. window.edu.ru/resource/623/61623 

Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Модульна контрольна робота, усне опитування,  творчі роботи, перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та 

самостійних робіт, мультимедійних презентацій. 

Засоби діагностики успішності навчання:  екзамен. 
 

 Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

 Засоби діагностики успішності навчання 

http://www.koob.ru/sorokin/spec_psih
http://www.twirpx.com/file/267855/


Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового 

видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах 

змістового модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі 

опитування, виконання практичних та тестових завдань. 

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає 

виконання студентами завдань для модульного контролю.   

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення 

вивчення навчальної дисципліни.  

8. Методи навчання 

- лекції;  

- практичні заняття;  

- діалогові технології; 

- самостійна робота; 

- інтерактивні методи навчання (ділові ігри, дискусія).  

 

 Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест  
Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3        Кредит4 

120 400 

Т1 Т2 

МКР 

 

Т3     

 

Т4 МКР Т5      Т6     

   

15 15  50 10 10     10  15    50   15        10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 відмінно    

 

зараховано 
80 - 89 

добре  
65 - 79 

55 - 64 
задовільно  

50 - 54 

35 - 49 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 - 34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 



1. Навчальні посібники. 

2. Опорні конспекти лекції. 

3. Зміст лекційного курсу. 

4. Методичні рекомендації до практичних занять. 

5. Методичні рекомендації до самостійної роботи. 

6. Поточний тестовий контроль. 

7. Зразки модульних контрольних робіт. 
 

 


