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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

ДФН ЗФН 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проект  
Спеціальність : 016 

Спеціальна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

10 год 4 год 

Практичні, семінарські 

10 год 4 год 

Лабораторні 

10 год 2  год 

Самостійна робота 

60 год 80 год 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання: 30 год. – аудиторні заняття, 

60 год. – самостійна робота. (33% ~ 67%); для заочної форми навчання – 10 год. – 

аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (11% ~ 89%) 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: допомогти майбутнiм корекційним педагогам оволодіти загальними 

положеннями спеціальної педагогіки як галузі наукових знань та ознайомити з основами 

дидактики освітньо-корекційного процесу. 

 

Завдання курсу: 

- ознайомити студентів з основними положеннями спеціальної педагогіки  та 

сучасною системою освітньо-корекційних послуг; 

- розкрити основні види порушень психофізичного розвитку та  їх причини; 

- ознайомити студентiв з особливостями організації корекційно-педагогічного 

процесу; 

-  розкрити можливості застосування тих чи інших форм, методів та засобів навчання 

у майбутній професійній діяльності. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетнтностями:  

ЗК-1.1. Світоглядна компетентність. Здатність до розуміння предметної області 

професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, 

концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати. 

ЗК-1.3. Функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті. 

Здатність до виконання власних професійно-функціональних обов’язків; уміння 

дотримуватись норм загальнолюдського і професійного етикету; здатність виявляти 

чесність, порядність, принциповість, толерантність під час освітньої та професійної 

діяльності; досвід відповідального і сумлінного ставлення до виконання своїх 

професійних обов’язків. 

ЗК-1.5. Міжособистісна взаємодія. Здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, дітьми без та 

з порушеннями психофізичного розвитку та їхніми батьками; володіння алгоритмами 

конструктивного вирішення корекційно-педагогічних і навчально-реабілітаційних 

ситуацій і конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.   

ІІ. Професійні (спеціальні фахові) компетентності:  

СК.-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими 

психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 

навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній 

діяльності. 

СК.-3 Комунікативно-педагогічна (відповідно нозології). Здатність до застосування 

знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної комунікації; вміння 

використовувати різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у 

професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно- педагогічного 

спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-

реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію. 

СК.-4 Проектувальна (загальна та з урахуванням нозологій). Здатність до 

застосування знань основних видів і технологічних підходів до планування власної 

професійно-корекційної діяльності відповідно до порушень психофізичного розвитку та з 

урахуванням індивідуальних та вікових особливостей особи; вміння здійснювати поточне 

планування, визначати умови його практичної реалізації, вміння планувати, 

організовувати і результативно здійснювати корекційно-педагогічний процес у 

загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

СК.-8. Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати 

корекційну навчально-виховну роботу з профілактики, подолання вад психофізичного 

розвитку дітей з психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-

виховному, реабілітаційному процесі незалежно від типу закладу і форми організації 
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навчально-виховної діяльності. Володіння методами та засобами корекції пізнавальних 

психічних процесів, мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, 

емоційно-вольової сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати 

діяльність дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. 

Здатність організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому умови для 

особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції. Здатність здійснювати 

комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з 

інвалідністю в різних типах закладів, підпорядкованих МОН, МООЗ, Міністерству праці 

та соціальної політики. 

Програмні результати:  

ПРН 1. Застосовувати отримані знання в галузі спеціальної  та інклюзивної освіти 

при вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових 

та індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій; 

ПРН 3. Вирішувати питання, пов’язані з комплектуванням та організацією 

діяльності спеціальних навчально-виховних закладів, здійснювати спостереження за 

дітьми з порушеннями мовлення, інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і 

проводити з ними корекційно-педагогічну роботу на основі диференційованого та 

індивідуального підходу;  

ПРН 6. Організовувати колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку та 

інтегрований колектив; 

ПРН 7. Здійснювати педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в ролі асистента вчителя інклюзивного класу; 

ПРН 8. Використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи, 

прогресивні прийоми керівництва навчальною, трудовою та суспільною діяльністю учнів; 

ПРН 10. Співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх заміняють, спеціалістами 

інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями);  

ПРН 15. Проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та 

подолання відхилень у розвитку дітей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  

Тема 1. Предмет, завдання та галузі спеціальної педагогіки 

Об’єкт, предмет, завдання спеціальної педагогіки. Понятійно-категоріальний апарат 

спеціальної педагогіки. Галузі спеціальної педагогіки. Перспективи розвитку корекційної 

педагогіки в Україні. 

Тема 2.  Сучасна система освітньо-корекційних послуг 

Спеціальна (корекційна) освітня установа. Спеціальні освітні умови. Диференціація 

системи закладів для дітей з особливими потребами. Інтегрована та інклюзивна освіта. 

Компенсація психічних функцій. Спеціальна педагогічна допомога. Індивідуальне 

навчання.  

Принципи відбору дітей у спеціальні заклади. Організація роботи психолого-медико-

педагогічних консультацій. Участь педагогів загальноосвітніх закладів у розв’язанні 

проблеми відбору дітей. 

Тема 3. Теоретичні основи та принципи спеціальної педагогіки 

Загальні закономірності розвитку психіки.  

Основні методологічні принципи спеціальної педагогіки: 

- принцип детермінізму (принцип загальної причинної обумовленості явищ). 

Психічний розвиток дитини обумовлений взаємодією біологічних і соціальних чинників. 

Біологічними причинами, що обумовлюють відхилення в розвитку, являються або 

органічна поразка центральної нервової системи, або її функціональна незрілість. 

 -  принцип єдності свідомості, особистості і діяльності. Спеціальна педагогіка 

розглядає педагогічний процес як процес формування особистості проблемної дитини, її 

усебічного розвитку в умовах спеціально організованої діяльності; 

- принцип розвитку. Психіка людини пластична і постійно знаходиться в динаміці. 



 

6 

Знання історії розвитку дитини, аналіз рівнів його актуального і потенційного розвитку 

допомагають збудувати психолого-педагогический прогноз і визначити освітній маршрут 

дитини. 

Загальнопедагогічні і спеціальні принципи в спеціальній педагогіці. Принцип 

науковості . Принцип зв'язку теорії з практикою. Принцип активності і свідомості в 

навчанні. Принцип доступності . Принцип послідовності і систематичності. Принцип 

міцності засвоєння знань. Принцип наочності. Принцип індивідуального підходу до 

навчання і виховання. Спеціальні принципи. Этіопатогенетичний принцип . Принцип 

системного підходу до діагностики і корекції порушень. Принцип комплексного підходу 

до діагностики і корекції порушень. Принцип корекційно-компенсуючої спрямованості 

освіти. Принцип опори на закономірності онтогенетичного розвитку.принцип єдності 

діагностики і корекції. Принцип реалізації діялънісного підходу в навчанні і вихованні. 

Принцип педагогічного оптимізму. Принцип соціально-адаптуючої спрямованості освіти. 

Принцип ранньої педагогічної допомоги. Принцип розвитку мислення, мови і комунікації 

як засобів спеціальної освіти. Принцип необхідності спеціального педагогічного 

керівництва.  

Кредит 2 

Тема 4. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна 

характеристика) 

Сутність і класифікація порушень психофізичного розвитку. Поняття порушення 

психофізичного розвитку дитини. Основні закономірності розвитку нормальної і 

аномальної дитини. Категорії осіб з обмеженими можливостями (із спеціальними 

освітніми потребами). Принципи виникнення різних порушень психофізичного розвитку 

у дітей (вроджені та набуті). Особливості процесу аномального розвитку. 

Тема 5. Сутність та особливості корекційно-педагогічного процесу 

Особливості та головні завдання навчання у спеціальній освітній установі. Структура 

процесу навчання. Функції навчання. Причини труднощів засвоєння знань. Державний 

стандарт спеціальної освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я.  

Складові корекційно-педагогічного процесу. діагностико-консультативний; 

фізкультурно-оздоровчий;  виховно-освітній;  корекційно-розвивальний;  соціально-

педагогічний. Технологія психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в спеціальному дитячому саду або школі. Принципи діагностики. 

Вимоги до діагностичної діяльності в спеціальній освітній установі. Діагностичне 

вивчення і  динамічне спостереження за дитиною. Рівні консультування. Особливості 

побудови учбових планів і програм для спеціальних освітніх установ. 

Кредит 3 

Тема 6. Форми організації спеціального навчання 

Форми організації навчання. Індивідуальна форма організації навчання. 

Індивидуально-підгрупова форма організації навчання. Урок -  основна форма організації 

навчального процесу. Типи і структура уроків (Вступний урок. Урок формування 

(повідомлення) нових знань. Узагальнювальний (повторювальго-узагальнюючий урок. 

Контрольний урок. Урок формування і закріплення умінь і навичок, де основна увага 

приділяється практичній діяльності. Комбінований урок). Особливості побудови уроків 

різного типу. Структура уроку повідомлення нових знань. Структура уроку закріплення. 

Структура повторювально-узагальнюючого уроку. Структура комбінованого уроку. 

Структура контрольного уроку. Підготовка вчителя до уроку. 

Тема 7. Методи та засоби у системі спеціальної освіти 

Класифікація методів. Методи організації і здійснення учбово-пізнавальної 

діяльності. Методи стимулювання і контролю. Методи контролю і самоконтролю. 

Особливості застосування наочних, словесних, практичних методів в роботі з 

проблемними дітьми. Специфіка в застосуванні методів виховання дітей з відхиленнями в 

розвитку. 

Відповідність засобів навчання принципам спеціальної освіти. Засоби передачі 

інформації вчителем (словесне мовлення, дактильна та жестова мова, читання з губ, 

піктографічне письмо). Артпедагогіка та арттерапія. Ручна праця. Театральна діяльність. 

Підручники. Засоби словесної наочності. Технічні засоби навчання. 

Тема 8. Контроль у навчальному процесі 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб ін

д 

ср л п лаб ін

д 

ср 

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

Кредит 1  

Тема 1. Предмет, 

завдання та галузі 

спеціальної 

педагогіки 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 2. Сучасна 

система освітньо-

корекційних послуг 

10 2 2 2  6 10 1  2  7 

Тема 3. Теоретичні 

основи та принципи 

спеціальної педагогіки 

10   2  8 10     10 

Кредит 2 

Тема 4. Види 

порушень психофізич-

ного розвитку та їх 

причини (загальна 

характеристика) 

15 2 2   9 15 1    14 

Тема 5. Сутність та 

особливості 

корекційно-

педагогічного процесу 

15   2  11 15 1 2   12 

Кредит 3 

Тема 6. Форми 

організації 

спеціального навчання 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 7. Методи та 

засоби у системі 

спеціальної освіти  

10 2  2  6 10     10 

Тема 8. Контроль у 

навчальному процесі 

10  2 2  8 10     10 

Усього годин : 90 10 10 10  60 90 4 4 2  80 

4. Теми лекцій  

№ 

Назва теми 

Кількість 

  

з/п 
Годин 

  

    ДФН 
ЗФН 

  

Кредит 1 

 1 Тема 1. Предмет, завдання та галузі спеціальної педагогіки 2 1 

 2 Тема 2. Сучасна система освітньо-корекційних послуг 2 1 

  Кредит 2 

 3 

Тема 4. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини 

(загальна характеристика) 
2 1 

 4 

Тема 5. Сутність та особливості корекційно-педагогічного 

процесу 
  1 

  Кредит 3 
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 5 Тема 6. Форми організації спеціального навчання 2   2 

 6 Тема 7. Методи та засоби у системі спеціальної освіти  2     

  Усього годин : 10 4 4 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  ДФН ЗФН 

1. Предмет, завдання та галузі спеціальної педагогіки  2  

2. Сучасна система освітньо-корекційних послуг 2  

3. Теоретичні основи та принципи спеціальної педагогіки   

 Кредит 2   

4 Види порушень психофізичного розвитку та їх причини 

(загальна характеристика) 

2  

5. Сутність та особливості корекційно-педагогічного процесу  2 

 Кредит 3   

6. Форми організації спеціального навчання 2 2 

7. Методи та засоби у системі спеціальної освіти   

8. Контроль у навчальному процесі 2  

Разом: 10 4 

6. Теми лабораторних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  ДФН ЗФН 

1. Предмет, завдання та галузі спеціальної педагогіки    

2. Сучасна система освітньо-корекційних послуг 2 2 

3. Теоретичні основи та принципи спеціальної педагогіки 2  

 Кредит 2   

4 Види порушень психофізичного розвитку та їх причини 

(загальна характеристика) 

  

5. Сутність та особливості корекційно-педагогічного процесу 2  

 Кредит 3   

6. Форми організації спеціального навчання   

7. Методи та засоби у системі спеціальної освіти   

8. Контроль у навчальному процесі 2  

Разом: 10 2 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.    

1. Предмет, завдання та галузі спеціальної педагогіки 6 9 

2. Сучасна система освітньо-корекційних послуг 6 7 

3. Теоретичні основи та принципи спеціальної педагогіки 8 10 

 Кредит 2.   

4. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини 

(загальна характеристика) 

9 14 

5. Сутність та особливості корекційно-педагогічного процесу 11 12 

 Кредит 3   

5. Форми організації спеціального навчання 6 8 

6. Методи та засоби у системі спеціальної освіти 6 10 

7. Контроль у навчальному процесі 8 10 

Разом:  60 80 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Проект-презентація на одну із запропонованих тем.  
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9. Методи навчання 

Словесні та інтерактивні: лекції, бесіди, дискусії  

Практичні: соціально-педагогічні вправи, практичні роботи 

Наочні: ілюстрації, комп'ютерні презентації    

Ігрові: аналіз соціально-педагогічних ситуацій, інсценування, рольові ігри   

Проектні: проект, створення навчально-виховних відео-матеріалів 

Творчі: творчі роботи 

Тестування 

10. Методи контролю 

Індивідуальне і фронтальне опитування, самостійні роботи, тестування, контрольні 

роботи, перевірка індивідуальних та групових творчих завдань, залік.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Кредити 1 2 3 Сума 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Поточ. 

оцінюв. 

10 10 10 20 20 10 10 10 100 

Самост. 

роботи 

20 25 25 15 15 10 15 15 140 

Контрольні 

роботи 

   15 15 10 10 10 60 

Разом за 

кредит 

30 35 35 50 50 30 35 35 300 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

 Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

12. Рекомендована література 

Базова  

1. Войтко В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: 

сучасні підходи : [навчально-методичний посібник] / В. Войтко. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 84 с.  

2. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних 

закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. 

Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с. 

3. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. 

посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 

2007 – 127 с.  

4. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. «Інклюзивна освіта: від основ до практики»: 

[монографія] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко – К. : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. – 152 с. – 

(Серія «Інклюзивна освіта») 

5. Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний 

посібник / С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, М.П.Матвєєва. – Кам’янець-Подільський, 2010. 

– 264 с. 
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6. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / C.П. 

Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва; за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 

264 с.  

7. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного 

процесу: навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 172с. 

8. Середа І.В. Стан підготовки майбутнього викладача-філолога в контексті 

технологічного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: 

наук.журнал / голово. 10м.10. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2016. - № 7 (61). – С.153-164. (Індекс Копернікус).  

9. Середа І.В. Технології корекційно-виховного процесу: навчально-

методичний посібник / Н.В.Савінова, І.В.Середа, Д.М.Борулько. –  Миколаїв: Іліон, 2018. – 

172 с. 

10. Середа І.В.Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів // Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

Педагогічні науки : збірник наукових праць / За 10м.10. проф. А Л Ситченка. – № 1 (52), 

лютий 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С.295-298.  

11. Стельмах Н.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів ВНЗ // 

Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – 

Сб. статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.3. – 300 с. 

12. Стельмах Н.В. Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості 

дитини // Науковий вісник МНУ 10м.. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник 

наукових праць/  за редакцією А.Л.Ситченка. - №3 (50), вересень 2015.- Миколаїв: МНУ 

10м.. В.О.Сухомлинського, 2015. – 320 с. 

13. Стельмах Н.В. Умови розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів // 

Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – 

Сб. статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.4 – 208 с. 

14. Стельмах Н.В. Умови розвитку пізнавальних потреб учнів // Педагогічний 

альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та 10м.. – Херсон: 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти «Херсонська академія неперервної 

освіти», 2015. – Випуск 26. – 319 с. 

15. Стельмах Н.В. Формування гуманних потреб школярів // Наука і освіта. 

Науково-практичний журнал південного наукового центру НАПН України. Тематичний 

спецвипуск «Традиції та новації сучасної освіти в Україні». – Одеса, 2013. – 226 с. 

16. Стельмах Н.В., Берегова М.І. Психолого-педагогічна профілактика та 

корекція негативного впливу молодіжних субкультур на формування особистості підлітка. 

м. Миколаїв : МНУ 10м.. В.О.Сухомлинського, 2018. 218 с. 

17. Чепка О. В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології : 

навчально-методичний посібник / укладач О. В. Чепка. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 

108 с. 

 

Допоміжна  

1. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і 

науки // www. mon gov. ua.  

2. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла 

Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.  

3. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: 

Навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний 

університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с. 

4. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) 

компенсуючого типу / Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165. 

5. Сак Т.В. Особлива дитина: Від народження до 6 років: [поради батькам] / 

Тамара Василівна Сак. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 144 с., іл.  

6. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: 

Підручник. – Частина І. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 238 с. 
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7. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка / Ірина Леонідівна Холковська. – 

Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 6-23. 

 

13. Інформаційні ресурси 

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського  http://www.nbuv.gov.ua/ 

Сайт Міністерства освіти та науки України. http://www.mon.gov.ua/ 

Сайт Національної академії педагогічних наук України. http://naps.gov.ua/ 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/




 2 



 3 

Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проект 
Спеціальність:  

016 Спеціальна освіта 

Семестр 

5-й 

Загальна кількість годин - 120 Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 8 

аудиторних – 3 

самостійної роботи студента – 

5 

Ступінь: 

бакалавра 

16 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 

Лабораторні 

12 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Вид контролю: екзамен  

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (33% /67%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 

Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проект Спеціальність:  

016 Спеціальна освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин - 120 
5-й 

Лекції 

 
Ступінь: 

бакалавра 

2 год. 

Практичні, семінарські 

4 год. 

Лабораторні 

6 год. 

Самостійна робота 

108 год. 

Вид контролю: екзамен  

Мова навчання – українська. 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – 

самостійна робота (10% /90%). 

 

 

 



 4 

 2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: вивчення загальних положень спеціальної педагогіки як галузі наукових 

знань та ознайомлення з основами дидактики освітньо-корекційного процесу. 

Завдання курсу: 
- ознайомлення з основними положеннями спеціальної педагогіки  та сучасною системою 

освітньо-корекційних послуг; 

- розгляд основних видів порушень психофізичного розвитку та їх причин; 

- розкриття особливостей організації корекційно-педагогічного процесу;  

- визначення можливостей застосування сучасних педагогiчних форм, методів та засобів навчання 

у роботі з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами. 

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, 

Волонтерська практика, Спецкурс "Організація ігрової діяльності дітей з психофізичними 

вадами",  Психологія (загальна, вікова, педагогічна, дитяча), Логопедія і неврологічні основи 

логопедії, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Спеціальна методика розвитку 

мовлення і початкового навчання мови.  

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

 застосовувати отримані знання в галузі спеціальної  та інклюзивної освіти 

при вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових 

та індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій (ПРН 1); 

 вирішувати питання, пов’язані з комплектуванням та організацією 

діяльності спеціальних навчально-виховних закладів, здійснювати спостереження за 

дітьми з порушеннями мовлення, інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і 

проводити з ними корекційно-педагогічну роботу на основі диференційованого та 

індивідуального підходу (ПРН 3);  

 організовувати колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку та 

інтегрований колектив (ПРН 6); 

 здійснювати педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в ролі асистента вчителя інклюзивного класу (ПРН 7); 

 використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи, 

прогресивні прийоми керівництва навчальною, трудовою та суспільною діяльністю учнів 

(ПРН 8); 

 співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх заміняють, спеціалістами 

інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями) (ПРН 10);  

 проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та 

подолання відхилень у розвитку дітей (ПРН 15); 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

ЗК-1.1. Світоглядна компетентність. Здатність до розуміння предметної області 

професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, 

концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати. 

ЗК-1.3. Функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті. 

Здатність до виконання власних професійно-функціональних обов’язків; уміння 

дотримуватись норм загальнолюдського і професійного етикету; здатність виявляти 

чесність, порядність, принциповість, толерантність під час освітньої та професійної 

діяльності; досвід відповідального і сумлінного ставлення до виконання своїх 

професійних обов’язків. 

ЗК-1.5. Міжособистісна взаємодія. Здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, дітьми без та 

з порушеннями психофізичного розвитку та їхніми батьками; володіння алгоритмами 

конструктивного вирішення корекційно-педагогічних і навчально-реабілітаційних 

ситуацій і конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.   
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ІІ. Професійні (спеціальні фахові) компетентності:  

СК.-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими 

психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 

навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній 

діяльності. 

СК.-3 Комунікативно-педагогічна (відповідно нозології). Здатність до застосування 

знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної комунікації; вміння 

використовувати різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у 

професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно- педагогічного 

спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-

реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію. 

СК.-4 Проектувальна (загальна та з урахуванням нозологій). Здатність до 

застосування знань основних видів і технологічних підходів до планування власної 

професійно-корекційної діяльності відповідно до порушень психофізичного розвитку та з 

урахуванням індивідуальних та вікових особливостей особи; вміння здійснювати поточне 

планування, визначати умови його практичної реалізації, вміння планувати, 

організовувати і результативно здійснювати корекційно-педагогічний процес у 

загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

СК.-8. Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати 

корекційну навчально-виховну роботу з профілактики, подолання вад психофізичного 

розвитку дітей з психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-

виховному, реабілітаційному процесі незалежно від типу закладу і форми організації 

навчально-виховної діяльності. Володіння методами та засобами корекції пізнавальних 

психічних процесів, мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, 

емоційно-вольової сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати 

діяльність дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. 

Здатність організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому умови для 

особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції. Здатність здійснювати 

комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з 

інвалідністю в різних типах закладів, підпорядкованих МОН, МООЗ, Міністерству праці 

та соціальної політики. 

2. Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 

Тема 1. Становлення вітчизняної системи спеціального навчання. 
Тема 2. Основи дидактики спеціальної освіти. 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення. 

Тема 4. Особливості розвитку, навчання і виховання дітей з порушеннями слухової та зорової 

функції. 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

Тема 5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку. 

Тема 6. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери та 

інтелекту. 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 

Тема 7-8. Девіантна поведінка та її соціально-психологічні характеристики. Важковиховуваність. 

Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 

Тема 1. Становлення вітчизняної системи 

спеціального навчання 

15 2 2 2  9 

Тема 2. Основи дидактики спеціальної 

освіти  

15 2  2  11 

Усього: 30 4 2 4  20 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

Тема 3. Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з порушеннями мовлення 

15 2 2   11 

Тема 4. Особливості розвитку, навчання і 

виховання дітей з порушеннями слухової 

та зорової функції 

15 2 2 2  9 

Усього: 30 4 4 2  20 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

Тема 5. Психолого-педагогічна допомога 

дітям з порушеннями емоційно-вольової 

сфери  

15 2 4   9 

Тема 6. Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей із затримкою 

психічного розвитку 

15 2  2  11 

Усього: 30 4 4 2  20 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 

Тема 7-8. Девіантна поведінка. 

Важковиховуваність. Психолого-

педагогічна корекція девіантної поведінки 

30 4 2 4  20 

Усього: 30 4 2 4  20 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд ср 

1 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 

Тема 1. Становлення вітчизняної системи 

спеціального навчання 

15  2   13 

Тема 2. Основи дидактики спеціальної освіти  15 2    13 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

Тема 3. Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з порушеннями мовлення 

15  2 2  11 

Тема 4. Особливості розвитку, навчання і виховання 

дітей з порушеннями слухової та зорової функції 

15     15 

Усього: 30  2 2  26 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

Тема 5. Психолого-педагогічна допомога дітям з 

порушеннями емоційно-вольової сфери  

15     15 
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Тема 6. Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей із затримкою психічного розвитку 

15   2  13 

Усього: 30   2  28 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 

Тема 7-8. Девіантна поведінка. Важковиховуваність. 

Психолого-педагогічна корекція девіантної 

поведінки 

30   2  28 

Усього: 30   2  28 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 

1. Тема 1. Становлення вітчизняної системи спеціального навчання 2 

2. Тема 2. Основи дидактики спеціальної освіти 2 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

3. Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

порушеннями мовлення 

2 

4. Тема 4. Особливості розвитку, навчання і виховання дітей з 

порушеннями слухової та зорової функції 

2 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

5. Тема 5. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями 

емоційно-вольової сфери 

2 

6. Тема 6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із 
затримкою психічного розвитку 

2 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
7-8. Тема 7-8. Девіантна поведінка. Важковиховуваність. Психолого-

педагогічна корекція девіантної поведінки 
4 

 Всього: 16 

 
Заочна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 
1. Тема 2. Основи дидактики спеціальної освіти 2 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
 Всього: 2 

 
5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 
1. Тема 1. Історія становлення і розвитку національної системи 

спеціальної освіти 
2 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 
2. Тема 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 

порушеннями мовлення 
2 

3. Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 
порушеннями зору 

2 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

4. Тема 4. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 2 
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порушеннями інтелекту 
5. Тема 5. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями 

емоційно-вольової сфери 
2 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
6. Тема 6. Проблема важковиховуваності. Корекція девіантної 

поведінки дітей та підлітків 
2 

Всього: 12 

 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 
1. Тема 1. Історія становлення і розвитку національної системи 

спеціальної освіти 
2 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 
2. Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

порушеннями зору 
2 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 

Всього: 4 

6. Лабораторні роботи 
Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 
1. Тема 1. Становлення спеціальної педагогіки як науки: 

дослідження, ідеї, персоналії 
2 

2. Тема 2. Сучасна система освітньо-корекційних послуг 2 
Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

3. Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 
порушеннями опорно-рухової функції 

2 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

4. Тема 4. Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою 
психічного розвитку 

2 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
5. Тема 5. Попередження девіантної поведінки дітей та підлітків 2 
6. Тема 6. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 2 
 Всього: 12 

Заочна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 
Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

1. Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 
порушеннями опорно-рухової функції. 

2 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
2. Тема 6. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки.  2 
3. Тема 7-8. Девіантна поведінка. Важковиховуваність. 

Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
2 

 Всього: 6 

7. Самостійна робота 
Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціальної освіти 
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1. Тема 1. Історія становлення і розвитку національної системи 
спеціальної освіти. 

9 

2. Тема 2. Основи дидактики спеціальної освіти 11 
Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

3. Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 
порушеннями мовлення 

11 

4. Тема 4. Особливості розвитку, навчання і виховання дітей з 
порушеннями слухової та зорової функції 

9 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 
5. Тема 5. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями 

емоційно-вольової сфери  
9 

6. Тема 6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із 
затримкою психічного розвитку 

11 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
7-8. Тема 7-8. Девіантна поведінка. Важковиховуваність. 

Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 
20 

Всього:  80 

Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Основи дидактики спеціального навчання 

1. Тема 1. Історія становлення і розвитку національної системи 
спеціальної освіти. 

13 

2. Тема 2. Основи дидактики спеціальної освіти 13 

Кредит 2. Особливості навчання і виховання дітей з фізичними порушеннями 

3. Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 
порушеннями мовлення 

11 

4. Тема 4. Особливості розвитку, навчання і виховання дітей з 
порушеннями слухової та зорової функції 

15 

Кредит 3. Навчання та виховання дітей із порушеннями психічного розвитку 

5. Тема 5. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями 
емоційно-вольової сфери  

15 

6. Тема 6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із 
затримкою психічного розвитку 

13 

Кредит 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 

7-8. Тема 7-8. Девіантна поведінка. Важковиховуваність. 
Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки 

28 

Всього:  108 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Проект-презентація за обраною тематикою.  

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, складання конспекту 

рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово 

представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, коли студент вільно володіє навчальним 

матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури. Аргументовано 

висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та 

колективних завдань при самостійній роботі. 

Студенту виставляється дуже добре, коли студент володіє певним обсягом 

навчального матеріалу, здатний його аналізувати на достатньому рівні.  

Студенту виставляється добре, коли студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, але не має достатніх знань та вмінь для формування висновків, припускає 

несуттєві неточності. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Студенту виставляється мінімально задовільно, коли студент володіє навчальним 

матеріалом поверхово та фрагментарно. 

З метою заохочення здобувачів вищої освіти до отримання неформальної освіти (за 

професійним спрямуванням) є можливим зарахування додаткових балів з тем дисципліни, 

які відповідають тематиці пройдених курсів (за наявності сертифікатів).  

Кількість набраних загальних балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 

400 балів (за 4 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Індивідуальне і фронтальне опитування, самостійні роботи, тестування, контрольні 

роботи, перевірка індивідуальних та групових творчих завдань, екзамен.    

10. Методи навчання 

Словесні та інтерактивні: лекції, бесіди, дискусії  

Практичні: соціально-педагогічні вправи, практичні роботи 

Наочні: ілюстрації, комп'ютерні презентації    

Ігрові: аналіз соціально-педагогічних ситуацій, інсценування, рольові ігри   

Проектні: проект, створення навчально-виховних відео-матеріалів  

Творчі: творчі роботи 

Тестування 

11. Рекомендована література 

Базова  

1. Войтко В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: 

сучасні підходи : [навчально-методичний посібник] / В. Войтко. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 84 с.  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7-8 100 400/100* 

50 50 50 40 40 40 30 
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2. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних 

закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. 

Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с. 

3. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. 

посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 

2007 – 127 с.  

4. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. «Інклюзивна освіта: від основ до практики»: 

[монографія] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко – К. : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. – 152 с. – 

(Серія «Інклюзивна освіта») 

5. Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний 

посібник / С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, М.П.Матвєєва. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 

264 с. 

6. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / C.П. 

Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва; за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 

264 с.  

7. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного 

процесу: навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 172с. 

8. Середа І.В. Стан підготовки майбутнього викладача-філолога в контексті 

технологічного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: 

наук.журнал / голово. 11м.11. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2016. - № 7 (61). – С.153-164. (Індекс Копернікус).  

9. Середа І.В. Технології корекційно-виховного процесу: навчально-

методичний посібник / Н.В.Савінова, І.В.Середа, Д.М.Борулько. –  Миколаїв: Іліон, 2018. – 

172 с. 

10. Середа І.В.Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів // Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

Педагогічні науки : збірник наукових праць / За 11м.11. проф. А Л Ситченка. – № 1 (52), 

лютий 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С.295-298.  

11. Стельмах Н.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів ВНЗ // 

Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – 

Сб. статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.3. – 300 с. 

12. Стельмах Н.В. Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості 

дитини // Науковий вісник МНУ 11м.. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник 

наукових праць/  за редакцією А.Л.Ситченка. - №3 (50), вересень 2015.- Миколаїв: МНУ 

11м.. В.О.Сухомлинського, 2015. – 320 с. 

13. Стельмах Н.В. Умови розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів // 

Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – 

Сб. статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.4 – 208 с. 

14. Стельмах Н.В. Умови розвитку пізнавальних потреб учнів // Педагогічний 

альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та 11м.. – Херсон: 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти «Херсонська академія неперервної 

освіти», 2015. – Випуск 26. – 319 с. 

15. Стельмах Н.В. Формування гуманних потреб школярів // Наука і освіта. 

Науково-практичний журнал південного наукового центру НАПН України. Тематичний 

спецвипуск «Традиції та новації сучасної освіти в Україні». – Одеса, 2013. – 226 с. 

16. Стельмах Н.В., Берегова М.І. Психолого-педагогічна профілактика та 

корекція негативного впливу молодіжних субкультур на формування особистості підлітка. 

м. Миколаїв : МНУ 11м.. В.О.Сухомлинського, 2018. 218 с. 

17. Чепка О. В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології : 

навчально-методичний посібник / укладач О. В. Чепка. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 

108 с. 

Допоміжна  

1. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і 

науки // www. mon gov. ua.  
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2. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла 

Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.  

3. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: 

Навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний 

університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с. 

4. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) 

компенсуючого типу / Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165. 

5. Сак Т.В. Особлива дитина: Від народження до 6 років: [поради батькам] / 

Тамара Василівна Сак. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 144 с., іл.  

6. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: Підручник. 

– Частина І. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 238 с. 

7. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка / Ірина Леонідівна Холковська. – 

Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 6-23. 

 

12. Інформаційні ресурси 
Національна бібліотека України ім. В. Вернадського  http://www.nbuv.gov.ua/ 

Сайт Міністерства освіти та науки України. http://www.mon.gov.ua/ 

Сайт Національної академії педагогічних наук України. http://naps.gov.ua/ 

http://osvita.ua/school/technol/6630/ 

http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia 

http://e-kniga.in.ua/product/interaktuvni-igru-kycherova/  

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://osvita.ua/school/technol/6630/
http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia

