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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
Денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 3 Галузь знань 
01 Освіта Обов’язкова  

Модулів – 3 

           Спеціальність: 
013 «Початкова освіта. 
Інклюзивна освіта» 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 1-й 1-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  ІНДЗ 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  90 

1-й 1, 2-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи –8  

Освітній рівень: 
бакалавр 

 

10 год.  год. 
Практичні, семінарські 
10 год.  год. 

Лабораторні 
28 год.  год. 

Самостійна робота 
 42 год.  год. 

Вид контролю:  
Залік  

Передумови для вивчення дисципліни 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: педагогіка початкової освіти, 

теорія і методика виховання, дидактика, методики дисциплін, загальна 
психологія, психологія педагогічна, основи інклюзивної педагогіки із 

вступом до спеціалізації, організація інклюзивного навчання в початковій 
школі та ін. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Реформування освіти в Україні передбачає переосмислення підходів до професійної 

підготовки майбутніх педагогів, які працюватимуть в нових умовах сучасної інклюзивної 
школи. На сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі корекційної освіти, пов'язані 
з переосмисленням ставлення до організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами. Суспільство, педагогіка, батьки прагнуть наблизитись до розуміння труднощів, з 
якими зустрічаються ці особи; активно дискутують з приводу переваг спеціальної чи 
інтегрованої освіти; прагнуть створити умови для їхнього життя (сурдопереклад, пандуси 
тощо); впроваджують зарубіжний досвід. Практика європейських країн, США, Канади свідчить, 
що діти з особливостями психофізичного розвитку мають одержувати освіту не лише у 
спеціальних закладах освіти, а й у загальноосвітніх школах за моделлю інтегрованої чи 
інклюзивної освіти, яка передбачає надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від рівня 
їхнього розвитку.  

Запровадження сучасних моделей організації навчання, виховання і реабілітації дітей з 
особливостями психофізичного розвитку потребує не лише спеціальної організації матеріаль-



ного середовища, а й підготовки психолого-педагогічного персоналу загальноосвітніх закладів, 
оскільки ефективність інтегрованого та інклюзивного навчання залежить від правильного 
психолого-педагогічного супроводу цих дітей, який забезпечують як вчителі-дефектологи, так і 
педагоги та психологи загальноосвітніх закладів 

Мета курсу – розкрити методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки, 
науково-теоретичні засади корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами, 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 в умовах початкової школи; сформувати у студентів знання, уміння та 
навички організації ефективної корекційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями в 
інклюзивних класах, розуміння специфіки надання їм необхідної допомоги.  

Завдання курсу:  
- аналіз методологічних і теоретичних основ корекційної шкільної педагогіки;   
- ознайомлення майбутніх вчителів масової системи освіти з підходами держави і 

суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, 
основами теорії та історії корекційної педагогіки, основами її спеціальної дидактики та 
предметними галузями, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, 
особливостями і закономірностями розвитку різних категорій дітей з психофізичними вадами 
(глухих, сліпих, розумово відсталих, з порушеннями мовлення, емоційно-вольової сфери, 
соціальної поведінки, опорно-рухового апарату), комплексним діагностичним обстеженням 
дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та 
індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання та виховання кожної із 
категорій дітей, головним чином, в умовах їх індивідуальної освіти;  

- презентація потужного гуманістичного потенціалу корекційної педагогіки і широкої 
технологічної оснащеності, які дозволяють вирішувати такі проблеми, які є непосильними для 
медицини та загальної педагогіки;   

- інформування майбутніх вчителів про стан допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами на сучасному етапі розвитку держави, нормативно-правове забезпечення і практику 
надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітей з особливостями психофізичного розвитку;   

- забезпечення необхідної теоретичної підготовки студентів з питань корекційної 
педагогіки, пов’язаних з розумінням особливостей проблемної дитини раннього шкільного віку 
та можливих шляхів надання їй допомоги, формування уявлення про значущість своєчасного 
виявлення порушень розвитку в дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції 
порушень психофізичного розвитку у дітей раннього шкільного віку;   

- ознайомлення з педагогічними технологіями виховання і навчання дітей шкільного віку з 
порушеннями або відхиленнями в розвитку;   

- ознайомлення з особливостями забезпечення індивідуалізації розвитку, навчання і 
виховання дітей шкільного віку з особливими потребами;  

- формування вміння складати індивідуальні програми розвитку, навчання і виховання 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають в загальноосвітньому просторі 
шкільного закладу;   

- формування професійного інтересу у педагогів масової системи освіти до проблеми 
виховання і навчання дітей з відхиленнями в розвитку, розкриття перед ними освітніх 
можливостей різних предметних галузей корекційної педагогіки і потенційних можливостей 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: 
теоретичні основи корекційної педагогіки, особливості навчання, виховання і розвитку дітей 
раннього і шкільного віку з різними видами порушень, система корекційної роботи з дітьми 
шкільного віку в умовах інклюзивного навчання, індивідуалізація розвитку, навчання і 
виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

Дисципліна «Основи корекційного навчання» інтегрує відповідно до свого предмету 
знання з іншими галузями знань: філософських, соціологічних, педагогічних, психологічних 
наук тощо. Вивчення майбутніми педагогами курсу «Основи корекційного навчання» 



забезпечує підготовку до виконання функцій вчителя початкової школи та створює підґрунтя 
для освоєння інших дисциплін педагогічного циклу та вивчається одночасно з такими 
взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як «Спеціальна психологія», «Основи 
інклюзивної педагогіки». Програмний матеріал навчальної дисципліни «Основи корекційного 
навчання» відображає основні сутнісні характеристики дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку; об'єктивні і суб'єктивні причини їх відставання у розвитку; методологічні основи 
навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності; особливості їх 
адаптації до нових вимог освітнього процесу; корекційного спрямування навчання і виховання; 
технологію формування мультидисциплінарної команди, яка б супроводжувала інклюзивне 
навчання. Засвоєння навчального курсу передбачає дотримання основних принципів 
корекційно-розвивальної роботи з учнями з порушеннями розвитку в загальноосвітньому 
просторі. Чільне місце у змісті дисципліни посідають питання про дітей з особливими 
потребами як суб’єктів спеціальної педагогіки, класифікація видів порушень психофізичного 
розвитку дітей, психолого-педагогічна характеристика учнів із різними видами порушень 
розвитку: загальні та специфічні закономірності розвитку дітей. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: 
теоретичні основи корекційної педагогіки, особливості навчання, виховання і розвитку дітей 
раннього і шкільного віку з різними видами порушень, система корекційної роботи з дітьми 
шкільного віку в умовах інклюзивного навчання, індивідуалізація розвитку, навчання і 
виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

 
3. Очікувані результати навчання 
ІК Здатність самостійно і комплексно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі початкової освіти (розвиток, навчання і виховання учнів 
молодшого шкільного віку з нормативним розвитком) та виконувати соціально-педагогічну 
діяльність в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти (спільне 
навчання, виховання, розвиток, корекцію, реабілітацію і соціалізацію  учнів з особливими 
освітніми потребами та здорових учнів). 

Загальні компетентності:  
ЗК-1. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, образного, 

дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної 
критики. 

ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти 

навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 
мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК-4. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 
захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової 
школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 
законодавству України. 

ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм.  

ЗК-6. Здатність цінувати та поважати різноманітності і мультикультурності; надання 
рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 
взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних 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. 

ЗК-8. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в нових 
ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання учнів початкової 
школи, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових 
ситуаціях. 

ЗК-9. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, які 
забезпечують процес розвитку й саморозвитку, сприяють творчому підходові до освітнього 
процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та 
забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 
здатність до педагогічної рефлексії.  

ЗК-10. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я 
(фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність 
застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань культури 
здоров’я та здорового способу життя, готовність до здоров’язберігальної діяльності в 
освітньому середовищі початкової школи та створення психолого-педагогічних умов для 
формування здорового способу життя учнів.  

 
Спеціальні (фахові ) компетентності (ФК):  
ФК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення 
в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 
батьками, колегами. 

ФК-9. Здатність розуміти цінності інклюзивної освіти, створювати інклюзивне 
середовище (внутрішній інтер’єр класної кімнати); здатність підготувати освітнє середовище до 
процесу інклюзивного навчання. 

ФК-10. Здатність до змін та удосконалення якостей особистості дитини, вищих її 
психічних функцій, особливостей життєдіяльності. 

ФК-11. Здатність підготувати учня з особливими освітніми потребами до освітнього 
процесу, розуміння сутності виучуваного навчального матеріалу для подальшого навчання; 
здатність створити умови для розвитку можливостей і самореалізації особистості школяра в 
соціумі, зберегти якість життєдіяльності. 

ФК-12. Здатність усвідомлювати значущість поліфункціональної педагогічної діяльності, 
розуміння сутності соціальних проблем, які існують у суспільстві та в учнівському колективі, 
де спільно навчаються діти з обмеженнями життєдіяльності; здатність розвивати у собі 
професійно важливі та особистісно значущі якості, які виражають соціальну та професійну 
спрямованість; якості характеру, які виражають ставлення до дітей і людей взагалі, вольові та 
емоційні риси. 

ФК-16. Здатність приводити в дію юридичні, психологічні механізми попередження і 
подолання негативних явищ, організовувати надання соціально-терапевтичної допомоги тим, 
хто її потребує; відстоювати права та інтереси учнів з особливими освітніми потребами. 

ФК-17. Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів з особливими 
потребами до навчання, створювати належні умови для навчання дитини відповідно до її віку. 

 
Програмні результати навчання  
ПРН-12) облаштовувати інтер’єр класної кімнати, створювати безперешкодне 

пересування учнів з обмеженими можливостями життєдіяльності школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 

ПРН-13) діагностувати та здійснювати педагогічний супровід учня з особливими 
освітніми потребами та його сім’ї; 

ПРН-14) здійснювати розвивально-корекційну та реабілітаційну роботу в межах 
освітнього процесу; 



ПРН-18) приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування;  

ПРН-19) відповідати за розвиток професійного знання і практик, уміння оцінювати 
стратегічний розвиток команди;  

ПРН-20)  усвідомлювати необхідність подальшого навчання, яке є автономним та 
самостійним. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:  
- основні поняття корекційної педагогіки; фактори шкільної дезадаптації, їх 

характеристику;  
- передумови розвитку адаптаційних порушень та форми їх прояву;  
- основні види порушень; рівні діагностичної діяльності;  
- діагностику порушень шкільної адаптації; програму і методику педагогічного 

діагностування адаптаційних порушень загальнопедагогічні принципи корекційно-
розвиваючого навчання;  

- форми корекційної роботи;  
- напрямки і методи педагогічної роботи з профілактики та корекції відхилень у поведінці 

дітей;  
- форми взаємодії суб'єктів освітнього процесу в діагностично-корекційної роботи з дітьми 

ризику шкільної дезадаптації;  
- функції суб'єктів діагностично-корекційної роботи;  
- умови оптимальної взаємодії суб'єктів. 
вміти:  
- використовувати знання про основи корекційної педагогіки в виховно-освітній роботі з 

дітьми групи ризику;  
- аналізувати дані поточної і етапної педагогічної діагностики;  
- використовувати знання корекційної педагогіки у позаурочній роботі з дітьми групи 

ризику;  
- використовувати в роботі з дітьми ризику корекційні завдання і регулювати їх 

складність. 
 
4. Програма навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи корекційної педагогіки   
Тема 1. Загальні основи корекційної педагогіки. Види, причини та класифікація 

порушень у розвитку людини 
 Основи корекційного навчання як наука, її мета та завдання. Основні поняття та 

педагогічні категорії корекційної педагогіки. Основні принципи та методи корекційної 
педагогіки. Історія розвитку системи навчання та виховання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Поняття про порушення в розвитку людини та їх причини. 
Класифікація дітей з порушеннями в розвитку. Структура та закономірності порушеного 
розвитку. Рухові порушення та їх оцінка в структурі порушеного розвитку 

 
Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з особливими 

освітніми потребами  
Тема 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із сенсорними та із 

порушеннями інтелектуального розвитку та із затримкою психічного розвитку 
Загальна характеристика дітей з порушенням слуху. Особливості психічного розвитку 

дітей з порушенням слуху. Причини порушення слухового аналізатора. Загальна 
характеристика дітей з порушенням зору. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням 
зору. Причини порушення зорового аналізатора. Клініка та етіологія розумової відсталості. 
Характеристика ступенів інтелектуального порушення. Особливості психічного розвитку дітей 
з порушенням інтелектуального розвитку. Клініко-педагогічна класифікація дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку 
 



Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного 
розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату та  з комплексними порушеннями в 
розвитку 

Поняття про затримку психічного розвитку та її класифікація. Загальна психолого-
педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку. Організація та зміст 
корекційно-розвивального навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Види порушень 
опорно-рухового апарату. Загальна характеристика дітей з дитячими церебральними паралічами 
(ДЦП). Структура рухового дефекту при ДЦП. Зміст корекційної роботи при ДЦП. Поняття про 
складні порушення в розвитку. Класифікація дітей з комплексними (складними) порушеннями. 
Психолого-педагогічні основи розвитку та навчання осіб зі складним дефектом. 

 
 Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями 

та з порушенням спілкування та поведінки.  
Загальні уявлення про порушення мовлення та їх причини. Класифікація порушень 

мовлення. Основні види логопедичної допомоги дітям, які мають мовленнєві порушення. 
Поняття про синдром раннього дитячого аутизму (РДА) та причини його виникнення. Клініко-
психолого-педагогічна характеристика дітей з РДА. Загальна характеристика дітей з 
порушеннями поведінки. Основні синдроми відхилення в дітей і підлітків. 

 
Змістовий модуль 3. Особливості корекційної освіти в Україні  
Тема 5. Система навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. Відбір дітей до спеціальних закладів. Особи з порушеннями психофізичного 
розвитку в умовах інклюзивної освіти.  

Основні положення системи навчання та виховання дітей з обмеженими можливостями. 
Структура та форми корекційної освіти. Типи закладів для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку (ПФР). Загальна характеристика принципів виховання дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку. Особливості процесу навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Принципи відбору дітей до спеціальних закладів. Діяльність 
психолого-медико-педагогічної консультації. Роль педагога загальноосвітніх закладів у 
вирішенні проблеми відбору дітей. Поняття про інклюзивну освіту, її мета та завдання. Досвід 
реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Інклюзивна освіта в Україні 

Сучасна стратегія розвитку корекційної освіти в Україні. Модель діяльності сучасного 
вчителя-дефектолога. Особливості професійної діяльності корекційного педагога в роботі із 
сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи корекційної педагогіки   
Тема 1. Загальні основи 
корекційної педагогіки. Види, 
причини та класифікація 
порушень у розвитку людини 

12 2 2 2 6      

Разом за змістовим модулем 1 12 2 2 2 6      
Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з особливими 

освітніми потребами 
Тема 2. Психолого-педагогічна 
характеристика дітей із 
сенсорними та із порушеннями 
інтелектуального розвитку та із 
затримкою психічного розвитку 

16 2 2 6 6     
 

 

Тема 3. Психолого-педагогічна 
характеристика дітей із 
затримкою психічного 
розвитку, з порушеннями 
опорно-рухового апарату та  з 
комплексними порушеннями в 
розвитку 

16 2 2 6 6      

Тема 4. Психолого-педагогічна 
характеристика дітей з 
мовленнєвими порушеннями та 
з порушенням спілкування та 
поведінки. 

16 2 2 6 6      

Разом за змістовим модулем 2 48 6 6 18 18      
Змістовий модуль 3. Особливості корекційної освіти в Україні  

Тема 5. Система навчання і 
виховання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Відбір 
дітей до спеціальних закладів. 
Особи з порушеннями 
психофізичного розвитку в 
умовах інклюзивної освіти. 

20 2 2 8 8      

ІНДЗ 10    10      
Разом за змістовим модулем 3 30 2 2 8 18      
Усього годин 90 10 10 28 42      
 

6.  Теми практичних занять 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Загальні основи корекційної педагогіки. Види, причини та класифікація 
порушень у розвитку людини 

2 

2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із сенсорними та із 
порушеннями інтелектуального розвитку та із затримкою психічного 
розвитку 

2 

3. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного 
розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату та  з комплексними 

2 



порушеннями в розвитку 
4. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими 

порушеннями та з порушенням спілкування та поведінки 
2 

5. Система навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку. Відбір дітей до спеціальних закладів. Особи з порушеннями 
психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти. 

2 

 Всього 10 
 

7. Теми лабораторних занять 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Історія розвитку системи навчання та виховання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку 

2 

2. Види та класифікація порушень у розвитку людини 2 
3. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням слуху.  2 
4. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням зору. 2 
5. Зміст корекційної роботи при ДЦП 2 
6. Основні види логопедичної допомоги дітям, які мають мовленнєві 

порушення.  
2 

7. Основні види роботи із синдром раннього дитячого аутизму (РДА) та 
причини його виникнення.  

2 

8. Особливості процесу навчання дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку 

2 

9. Психолого-педагогічні основи розвитку та навчання осіб зі складним 
дефектом 

2 

10. Роль педагога загальноосвітніх закладів у вирішенні проблеми відбору 
дітей до інклюзивного класу 

2 

11. Сучасні підходи до розвитку корекційної освіти 2 
12. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи та Америки 2 
13. Соціальна реабілітація як важлива галузь соціалізації осіб з обмеженими 

можливостями 
2 

14. Професіограма вчителя-дефектолога. Особливості професійної 
діяльності корекційного педагога в роботі із сім’ями, що виховують 
дітей з особливими потребами 

2 

 Всього 28 
 

8. Самостійна робота 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість годин 
денна 
форма 
навчання  

заочна 
форма 

навчання 
1 Загальні основи корекційної педагогіки. Види, причини та 

класифікація порушень у розвитку людини 
6  

2 Психолого-педагогічна характеристика дітей із сенсорними та 
із порушеннями інтелектуального розвитку та із затримкою 
психічного розвитку. 

6  

3 Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою 
психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового 
апарату та  з комплексними порушеннями в розвитку 

6  

4 Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими 
порушеннями та з порушенням спілкування та поведінки. 

6  

5 Система навчання і виховання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Відбір дітей до спеціальних 
закладів. Особи з порушеннями психофізичного розвитку в 

8  



умовах інклюзивної освіти. 
6 ІНДЗ 10  

 Разом 42  

 
9. Індивідуальні завдання 

1. Скласти анотований бібліографічний показник за темою: «ОСНОВИ ДИДАКТИКИ 
КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

2. Підготовка та презентація творчих проектів, розробка ранкових зустрічей та ранкових 
кіл для  із залученням дітей з особливими освітніми потребами.  

3. Укласти професіограму вчителя-дефектолога.  
4. Розробити план роботи корекційного педагога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з 

особливими потребами. 
 
10. Методи навчання.  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  
 
11. Методи оцінювання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  
МО10 –залік.  
 
12. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та методами 

демонстрування результатів можуть бути: 
 - екзамен;  
- тести;  
 - проєкти;  
- реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 
 
13. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 

критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну 
позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 
 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка ЕСТS 
 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 
проекту 

для заліку 

90-100 А Відмінно  
 82-89 В Добре 



74-81 С Зараховано 
64-73 D Задовільно 
60-63 E 
35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 

1-34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та сам. роб. Залік Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 
модуль 3 

 

ІНДЗ   

Т 1 Т 2 Т 3 Т 54 Т 5  

10 

 

20 

 

100 11 11 11 11 11 

Модульний 

контроль -5 

Модульний контроль – 5 Модульний 

контроль -5 

   

 
15. Методичне забезпечення: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять. 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
- Пакети завдань для контрольних заходів; екзамену. 
5. Візуальний супровід навчальної дисципліни. 

 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Основи корекційного навчання як наука про особливості та закономірності навчання і 

виховання особистості при порушеннях процесів розвитку і соціалізації.  
2. Об’єкт, предмет, завдання і методи корекційної педагогіки.  
3. Галузі корекційної шкільної педагогіки. Зв’язок корекційної шкільної педагогіки з 

іншими науками. 
4. Основні поняття корекційної шкільної педагогіки. 
5. Методологічні принципи корекційної педагогіки. 
6. Теоретичні основи корекційної педагогіки. 
7. Концепція про культурно-історичне походження психіки та формування вищих 

психічних функцій. 
8. Концепція про загальні та специфічні закономірності психічного розвитку в нормі та 

патології. 
9. Концепція про провідну роль навчання в розвитку дитини молодшого шкільного віку. 
10. Загальна характеристика дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  
11. Структура та особливості процесу аномального розвитку дитини. 
12. Особливі освітні потреби і зміст корекційної освіти. 
13.  Принципи корекційної шкільної педагогіки. 
14. Особливості реалізації загально-педагогічних принципів організації освіти і управління 

пізнавальною діяльністю в системі спеціальної освіти. 



15. Загально-педагогічні принципи корекційно-розвивальної освіти.  
16. Основні принципи корекційної шкільної педагогіки. 
17. Технології і методи корекційної освіти.  
18. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти.  
19. Становлення інклюзивної освіти: від інтеграції до інклюзії.  
20. Основні принципи інклюзивної освіти.  
21. Міжнародні організації, що формують політику в галузі інклюзивної освіти.. Досвід 

реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи.  
22. Особливості інтегрування дітей молодшого шкільного віку з особливостями 

психофізичного розвитку в загальноосвітній простір в Україні.  
23. Розвиток інклюзивної моделі освіти.  
24. Формування позитивного ставлення до дітей молодшого шкільного віку з 

особливостями психофізичного розвитку.  
25. Мета і завдання інклюзивного навчання. 
26. Підготовка педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження 

інклюзивного виховання. 
27. Організація взаємодії з батьками як учасниками навчально-виховного процесу. 
28. Форми організації навчання дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми 

потребами. 
29. Загальна характеристика типів корекційних закладів. 
30. Модель інклюзивного навчання дітей молодшого шкільного віку з особливостями 

психофізичного розвитку. 
31. Наукові основи комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи.  
32. Особливості реалізації комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи в 

загальноосвітньому закладі.  
33. Модель комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям молодшого 

шкільного віку.  
34. Завдання освіти дітей молодшого віку з особливими освітніми потребами.  
35. Пріоритетні напрями розвитку дитини молодшого шкільного віку з особливими 

освітніми потребами.  
36. Значення організації спостережень за дитиною молодшого шкільного віку.  
37. Планування процесу формального оцінювання.  
38. Особливості співпраці батьків, вчителів, фахівців під час спостереження, оцінювання 

дитини молодшого шкільного віку.  
39. Використання результатів спостереження і оцінювання.  
40. Схема нормального розвитку дитини молодшого шкільного віку.  
41. Індивідуалізоване навчання, методи індивідуалізованого навчання, особливості 

складання індивідуальної програми розвитку дитини молодшого шкільного віку з особливими 
освітніми потребами.  

42. Особливості дітей з затримкою психічного розвитку.  
43. Особливості дітей із порушенням опорно-рухового апарату.  
44. Особливості дітей із порушеннями поведінки. 
45. Особливості дітей з комплексними дефектами.  
46. Особливості дітей з раннім дитячим аутизмом.  
47. Особливості дітей із порушеннями мовлення.  
48. Особливості дітей із сенсорними порушеннями.  
49. Система підготовки спеціальних педагогів в Україні та зарубіжних країнах.  
50. Професійний портрет спеціального педагога. Сфери і зміст професійної діяльності 

спеціального корекційного педагога. 
 
17. Рекомендована література: 

Основна:  
1. 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.  



2. КолишкінО.В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навч. посіб. Суми: 
Університетська книга, 2013. 392 с. 

3. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник]. Частина I 
– Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). К.: Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2007. 238 с.  

4. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. 
Луганськ: Альма-матер, 2003. 436 с. 

5. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / за заг. ред. проф. А. 
Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.  

6. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: навчальний 
плсібник / За заг. ред. М.К. Шеремет, І.В. Мартиненко. К.: КНТ, 2008. 380 с. 

7. Шульженко Д. І. Корекційна робота психопедагога з батьками аутичних дітей 
[Електронний ресурс] / Д.І. Шульженко – Режим доступу: www.shodinki.com., 2009.  

 
Додаткова: 
1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості 

Верховної Ради. 1991. № 2. С. 252-258.  
2. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. 2006. 

№ 2-3. С. 36-42.  
3. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки // www. 

mon gov. ua.  
4. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради. 2006. 

№ 2–3. С. 36–42.  
5. Ілляшенко Т.Д. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у 

реабілітаційному центрі (Дошкільний і молодший шкільний вік). К., 2003. 155 с.  
6. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : монографія. К. : Педагогічна 
думка, 2007. 458 с. 

7. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи: монографія. К. : Самміт-
Книга, 2009. 272 с.  

8. Концепція розвитку інклюзивної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 
01.10.2010 № 912 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. mon.gov.ua., 2010.  

9. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в 
найближчі роки та перспективу. К., 2003. 

10. Концепція державного стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку 
// Дефектологія. 2000. № 2. С. 2-10.  

11. Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, 
Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні 
консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук 
України від 07.07.2004. № 569/38.  

12. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: 
[навчальний посібник]. К.: Літера ЛТД, 2005. Ч. I. 272 с. 

13. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: 
[навчальний посібник]. К.: Літера ЛТД, 2005. Ч. II. 184 с.  

14. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: [дидактичний матеріал]. К.: Літера ЛТД, 
2003. 104 с. 

15. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: 
[науково-методичний посібник]. К.: КНТ, 2008. 256 с.  

16. Савчук Л. Проблеми родинного виховання дітей з особливими освітніми потребами 
[Електронний ресурс]. 2011. – Режим доступу: [www. teacher.at.ua]  

17. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми 
потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми 
потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. К., 2000. 21 с.  



18. Соціальна реабілітація осіб з обмеженими можливостями / за заг. ред. С. В. 
Толстоухової.  К. : УДЦССМ, 2000. 172 с.  

19. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. Тернопіль: 
Навчальна книга. Богдан, 2007. 160 с. 

20. Сєдих Н.О. Вчимося писати й говорити правильно: поради логопеда. Харків: 
Видавнича група «Основа», 2007. 176 с.  

21. Сухар В.Л. Розвиток звукової культури мовлення дітей молодшого шкільного віку / 
Упоряд. В.Л. Сухар. Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. 80 с.  

22. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / за заг. ред. проф. А. 
Й. Капської. К., 2000. 372 с.  

 
18. Інформаційні (інтернет) ресурси  
• http://osvita.ua/school/technol/982/ 
•  http://osvita.ua/school/technol/6630/ 
•  http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia 
•  http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_201372450.pdf 
•  http://mobiro.ru/doc/112600/Іnteraktivnі_tehnologії_navchannja/ 
•  http://www.your-job.org/index.php?id=95 
•  http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-12a81b67900c2 
•  http://atamanuk.at.ua/index/interaktivni_tekhnologiji_kooperativnogo_navchannja/0-8 
•  http://yrok.at.ua/publ/interaktivna_vprava/8-1-0-331 
•  http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua/page.php?id=175 
• http://e-kniga.in.ua/product/interaktuvni-igru-kycherova/ 
•  http://cit.ckipo.edu.ua/index.php/component/content/article/27-intel---/32-- 
•  http://ua.textreferat.com/referat-12322-1.html 

http://osvita.ua/school/technol/982/
http://osvita.ua/school/technol/6630/
http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia
http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_201372450.pdf
http://mobiro.ru/doc/112600/%D0%86nteraktivn%D1%96_tehnolog%D1%96%D1%97_navchannja/
http://www.your-job.org/index.php?id=95
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-12a81b67900c2
http://atamanuk.at.ua/index/interaktivni_tekhnologiji_kooperativnogo_navchannja/0-8
http://yrok.at.ua/publ/interaktivna_vprava/8-1-0-331
http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua/page.php?id=175
http://e-kniga.in.ua/product/interaktuvni-igru-kycherova/
http://cit.ckipo.edu.ua/index.php/component/content/article/27-intel---/32--


 
Силабус 

 «Основи корекційного навчання» 
Рівненський державний гуманітарний університет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 
 

Назва дисципліни ВК  -  Основи корекційного навчання 
Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредита / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 
Викладач Міщеня Оксана Миколаївна 
Профайл викладача на сайті кафедри, 
в соцмережі 

http://kppivo-rshu.org.ua 

E-mail викладача oksana.mishchenia@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle 
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Цілі навчальної дисципліни 
Програма навчальної нормативної дисципліни ВК –  «Основи корекційного навчання» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 013 
«Початкова освіта. Інклюзивна освіта». 

В Україні активно проходить процес становлення нової системи освіти, орієнтованої на 
входження у світовий освітній простір, що супроводжується суттєвими змінами в педагогічній 
теорії і практиці освітнього процесу.  

Сучасна психолого-педагогічна наука, як і педагогічна практика, перебуває в стані 
переоцінки цінностей. Основний пріоритет звернено до духовного становлення розвитку 
особистості, наповнення процесу формування та самореалізації сучасної особистості, культуро-
творчі, життєво-творчі, духовним змістом навчання і виховання.  

Підготовка майбутнього фахівця до професійної педагогічної діяльності у закладах вищої 
освіти набуває надзвичайної ваги особливо в сучасних умовах, у період реформування освіти. 
Реформування освіти в Україні передбачає переосмислення підходів до професійної підготовки 
майбутніх педагогів, які працюватимуть в нових умовах сучасної інклюзивної школи. На 
сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі корекційної освіти, пов'язані з 
переосмисленням ставлення до організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами. Суспільство, педагогіка, батьки прагнуть наблизитись до розуміння труднощів, з 
якими зустрічаються ці особи; активно дискутують з приводу переваг спеціальної чи 
інтегрованої освіти; прагнуть створити умови для їхнього життя (сурдопереклад, пандуси 
тощо); впроваджують зарубіжний досвід. Практика європейських країн, США, Канади свідчить, 
що діти з особливостями психофізичного розвитку мають одержувати освіту не лише у 
спеціальних закладах освіти, а й у загальноосвітніх школах за моделлю інтегрованої чи 
інклюзивної освіти, яка передбачає надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від рівня 
їхнього розвитку.  
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Запровадження сучасних моделей організації навчання, виховання і реабілітації дітей з 
особливостями психофізичного розвитку потребує не лише спеціальної організації матеріаль-
ного середовища, а й підготовки психолого-педагогічного персоналу загальноосвітніх закладів, 
оскільки ефективність інтегрованого та інклюзивного навчання залежить від правильного 
психолого-педагогічного супроводу цих дітей, який забезпечують як вчителі-дефектологи, так і 
педагоги та психологи загальноосвітніх закладів 

Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами вищої освіти України.  
Навчальна дисципліна «Основи корекційного навчання» має мету – розкрити 

методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки, науково-теоретичні засади 
корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, 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 
в умовах початкової школи; сформувати у студентів знання, уміння та навички організації 
ефективної корекційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями в інклюзивних класах, 
розуміння специфіки надання їм необхідної допомоги.  

Завдання дисципліни: 
- аналіз методологічних і теоретичних основ корекційної шкільної педагогіки;   
- ознайомлення майбутніх вчителів масової системи освіти з підходами держави і 

суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, 
основами теорії та історії корекційної педагогіки, основами її спеціальної дидактики та 
предметними галузями, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, 
особливостями і закономірностями розвитку різних категорій дітей з психофізичними вадами 
(глухих, сліпих, розумово відсталих, з порушеннями мовлення, емоційно-вольової сфери, 
соціальної поведінки, опорно-рухового апарату), комплексним діагностичним обстеженням 
дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та 
індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання та виховання кожної із 
категорій дітей, головним чином, в умовах їх індивідуальної освіти;  

- презентація потужного гуманістичного потенціалу корекційної педагогіки і широкої 
технологічної оснащеності, які дозволяють вирішувати такі проблеми, які є непосильними для 
медицини та загальної педагогіки;   

- інформування майбутніх вчителів про стан допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами на сучасному етапі розвитку держави, нормативно-правове забезпечення і практику 
надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітей з особливостями психофізичного розвитку;   

- забезпечення необхідної теоретичної підготовки студентів з питань корекційної 
педагогіки, пов’язаних з розумінням особливостей проблемної дитини раннього шкільного віку 
та можливих шляхів надання їй допомоги, формування уявлення про значущість своєчасного 
виявлення порушень розвитку в дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції 
порушень психофізичного розвитку у дітей раннього шкільного віку;   

- ознайомлення з педагогічними технологіями виховання і навчання дітей шкільного віку з 
порушеннями або відхиленнями в розвитку;   

- ознайомлення з особливостями забезпечення індивідуалізації розвитку, навчання і 
виховання дітей шкільного віку з особливими потребами;  

- формування вміння складати індивідуальні програми розвитку, навчання і виховання 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають в загальноосвітньому просторі 
шкільного закладу;   

- формування професійного інтересу у педагогів масової системи освіти до проблеми 
виховання і навчання дітей з відхиленнями в розвитку, розкриття перед ними освітніх 
можливостей різних предметних галузей корекційної педагогіки і потенційних можливостей 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: 
теоретичні основи корекційної педагогіки, особливості навчання, виховання і розвитку дітей 
раннього і шкільного віку з різними видами порушень, система корекційної роботи з дітьми 



шкільного віку в умовах інклюзивного навчання, індивідуалізація розвитку, навчання і 
виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: 
теоретичні основи корекційної педагогіки, особливості навчання, виховання і розвитку дітей 
раннього і шкільного віку з різними видами порушень, система корекційної роботи з дітьми 
шкільного віку в умовах інклюзивного навчання, індивідуалізація розвитку, навчання і 
виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

 
Очікувані результати навчання 
ІК Здатність самостійно і комплексно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі початкової освіти (розвиток, навчання і виховання учнів 
молодшого шкільного віку з нормативним розвитком) та виконувати соціально-педагогічну 
діяльність в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти (спільне 
навчання, виховання, розвиток, корекцію, реабілітацію і соціалізацію  учнів з особливими 
освітніми потребами та здорових учнів). 

 
Загальні компетентності:  
ЗК-1. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, образного, 

дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної 
критики. 

ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти 

навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 
мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК-4. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 
захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової 
школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 
законодавству України. 

ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм.  

ЗК-6. Здатність цінувати та поважати різноманітності і мультикультурності; надання 
рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 
взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних 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. 

ЗК-8. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в нових 
ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання учнів початкової 
школи, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових 
ситуаціях. 

ЗК-9. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, які 
забезпечують процес розвитку й саморозвитку, сприяють творчому підходові до освітнього 
процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та 
забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 
здатність до педагогічної рефлексії.  



ЗК-10. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я 
(фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність 
застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань культури 
здоров’я та здорового способу життя, готовність до здоров’язберігальної діяльності в 
освітньому середовищі початкової школи та створення психолого-педагогічних умов для 
формування здорового способу життя учнів.  

 
Спеціальні (фахові ) компетентності (ФК):  
ФК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення 
в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 
батьками, колегами. 

ФК-9. Здатність розуміти цінності інклюзивної освіти, створювати інклюзивне 
середовище (внутрішній інтер’єр класної кімнати); здатність підготувати освітнє середовище до 
процесу інклюзивного навчання. 

ФК-10. Здатність до змін та удосконалення якостей особистості дитини, вищих її 
психічних функцій, особливостей життєдіяльності. 

ФК-11. Здатність підготувати учня з особливими освітніми потребами до освітнього 
процесу, розуміння сутності виучуваного навчального матеріалу для подальшого навчання; 
здатність створити умови для розвитку можливостей і самореалізації особистості школяра в 
соціумі, зберегти якість життєдіяльності. 

ФК-12. Здатність усвідомлювати значущість поліфункціональної педагогічної діяльності, 
розуміння сутності соціальних проблем, які існують у суспільстві та в учнівському колективі, 
де спільно навчаються діти з обмеженнями життєдіяльності; здатність розвивати у собі 
професійно важливі та особистісно значущі якості, які виражають соціальну та професійну 
спрямованість; якості характеру, які виражають ставлення до дітей і людей взагалі, вольові та 
емоційні риси. 

ФК-16. Здатність приводити в дію юридичні, психологічні механізми попередження і 
подолання негативних явищ, організовувати надання соціально-терапевтичної допомоги тим, 
хто її потребує; відстоювати права та інтереси учнів з особливими освітніми потребами. 

ФК-17. Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів з особливими 
потребами до навчання, створювати належні умови для навчання дитини відповідно до її віку. 

 
Програмні результати навчання  
ПРН-12) облаштовувати інтер’єр класної кімнати, створювати безперешкодне 

пересування учнів з обмеженими можливостями життєдіяльності школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 

ПРН-13) діагностувати та здійснювати педагогічний супровід учня з особливими 
освітніми потребами та його сім’ї; 

ПРН-14) здійснювати розвивально-корекційну та реабілітаційну роботу в межах 
освітнього процесу; 

ПРН-18) приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування;  

ПРН-19) відповідати за розвиток професійного знання і практик, уміння оцінювати 
стратегічний розвиток команди;  

ПРН-20)  усвідомлювати необхідність подальшого навчання, яке є автономним та 
самостійним. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:  
- основні поняття корекційної педагогіки; фактори шкільної дезадаптації, їх 

характеристику;  
- передумови розвитку адаптаційних порушень та форми їх прояву;  
- основні види порушень; рівні діагностичної діяльності;  



- діагностику порушень шкільної адаптації; програму і методику педагогічного 
діагностування адаптаційних порушень загальнопедагогічні принципи корекційно-
розвиваючого навчання;  

- форми корекційної роботи;  
- напрямки і методи педагогічної роботи з профілактики та корекції відхилень у поведінці 

дітей;  
- форми взаємодії суб'єктів освітнього процесу в діагностично-корекційної роботи з дітьми 

ризику шкільної дезадаптації;  
- функції суб'єктів діагностично-корекційної роботи;  
- умови оптимальної взаємодії суб'єктів. 
вміти:  
- використовувати знання про основи корекційної педагогіки в виховно-освітній 

роботі з дітьми групи ризику;  
- аналізувати дані поточної і етапної педагогічної діагностики;  
- використовувати знання корекційної педагогіки у позаурочній роботі з дітьми 

групи ризику;  
- використовувати в роботі з дітьми ризику корекційні завдання і регулювати їх 

складність. 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування 
програмних результатів навчання та компетентностей 

Дисципліна «Основи корекційного навчання» інтегрує відповідно до свого предмету 
знання з іншими галузями знань: філософських, соціологічних, педагогічних, психологічних 
наук тощо. Вивчення майбутніми педагогами курсу «Основи корекційного навчання» 
забезпечує підготовку до виконання функцій вчителя початкової школи та створює підґрунтя 
для освоєння інших дисциплін педагогічного циклу та вивчається одночасно з такими 
взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як «Спеціальна психологія», «Основи 
інклюзивної педагогіки». Програмний матеріал навчальної дисципліни «Основи корекційного 
навчання» відображає основні сутнісні характеристики дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку; об'єктивні і суб'єктивні причини їх відставання у розвитку; методологічні основи 
навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності; особливості їх 
адаптації до нових вимог освітнього процесу; корекційного спрямування навчання і виховання; 
технологію формування мультидисциплінарної команди, яка б супроводжувала інклюзивне 
навчання. Засвоєння навчального курсу передбачає дотримання основних принципів 
корекційно-розвивальної роботи з учнями з порушеннями розвитку в загальноосвітньому 
просторі. Чільне місце у змісті дисципліни посідають питання про дітей з особливими 
потребами як суб’єктів спеціальної педагогіки, класифікація видів порушень психофізичного 
розвитку дітей, психолого-педагогічна характеристика учнів із різними видами порушень 
розвитку: загальні та специфічні закономірності розвитку дітей. 

Мотивація здобувачів вищої освіти: підвищення інтересу студентів до професійної 
компетентності шляхом розкриття його суті, структури, ролі у професійній діяльності вчителя 
початкової школи; забезпечення усвідомлення студентами того, що в основі формування 
професійної компетентності лежить чітке уявлення про власні професійні та особистісні 
характеристики, від яких залежить ефективність їх професійної діяльності; сформувати інтерес 
студентів до роботи в школі, на яку спрямована його професійна діяльність і з урахуванням 
ставлення якої слід формувати власний позитивний імідж; забезпечити усвідомлення 
студентами залежності професійного успіху від сформованого позитивного іміджу; забезпечити 
позитивне ставлення і налаштованість студентів на формування професійної компетентності 
вчителя і ретельну роботу в цьому напрямі. 

Спільна (групова) діяльність. Вивчення курсу проводиться на лекціях, практичних та 
лабораторних заняттях, у процесі індивідуальної роботи з студентами в аудиторний час 
(консультації) та в процесі їх самостійної роботи. Практичні заняття передбачають виконання 
творчих, навчально-дослідницьких завдань, розробку і захист творчих проектів, аналіз 
проведеної роботи. Лабораторні заняття проводяться у формі відкритих діалогів, тренінгів та 



круглих столів з обговорення певних питань, виступи студентів, які підготували доповіді з 
даної теми, проведення дискусій.  

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. Самостійна робота студентів 
передбачає опрацювання нормативних документів, основної та додаткової педагогічної 
літератури, виконання творчих проектів, розробки тренінгів, різних видів науково-
дослідницької роботи, розробка відеопроєктів. 

 
Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи корекційної педагогіки   
Тема 1. Загальні основи корекційної педагогіки. Види, причини та класифікація 

порушень у розвитку людини 
 Основи корекційного навчання як наука, її мета та завдання. Основні поняття та 

педагогічні категорії корекційної педагогіки. Основні принципи та методи корекційної 
педагогіки. Історія розвитку системи навчання та виховання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Поняття про порушення в розвитку людини та їх причини. 
Класифікація дітей з порушеннями в розвитку. Структура та закономірності порушеного 
розвитку. Рухові порушення та їх оцінка в структурі порушеного розвитку 

 
Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з особливими 

освітніми потребами  
Тема 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із сенсорними та із 

порушеннями інтелектуального розвитку та із затримкою психічного розвитку 
Загальна характеристика дітей з порушенням слуху. Особливості психічного розвитку 

дітей з порушенням слуху. Причини порушення слухового аналізатора. Загальна 
характеристика дітей з порушенням зору. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням 
зору. Причини порушення зорового аналізатора. Клініка та етіологія розумової відсталості. 
Характеристика ступенів інтелектуального порушення. Особливості психічного розвитку дітей 
з порушенням інтелектуального розвитку. Клініко-педагогічна класифікація дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку 
 

Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного 
розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату та  з комплексними порушеннями в 
розвитку 

Поняття про затримку психічного розвитку та її класифікація. Загальна психолого-
педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку. Організація та зміст 
корекційно-розвивального навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Види порушень 
опорно-рухового апарату. Загальна характеристика дітей з дитячими церебральними паралічами 
(ДЦП). Структура рухового дефекту при ДЦП. Зміст корекційної роботи при ДЦП. Поняття про 
складні порушення в розвитку. Класифікація дітей з комплексними (складними) порушеннями. 
Психолого-педагогічні основи розвитку та навчання осіб зі складним дефектом. 

 
 Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями 

та з порушенням спілкування та поведінки.  
Загальні уявлення про порушення мовлення та їх причини. Класифікація порушень 

мовлення. Основні види логопедичної допомоги дітям, які мають мовленнєві порушення. 
Поняття про синдром раннього дитячого аутизму (РДА) та причини його виникнення. Клініко-
психолого-педагогічна характеристика дітей з РДА. Загальна характеристика дітей з 
порушеннями поведінки. Основні синдроми відхилення в дітей і підлітків. 

 
Змістовий модуль 3. Особливості корекційної освіти в Україні  
Тема 5. Система навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. Відбір дітей до спеціальних закладів. Особи з порушеннями психофізичного 
розвитку в умовах інклюзивної освіти.  



Основні положення системи навчання та виховання дітей з обмеженими можливостями. 
Структура та форми корекційної освіти. Типи закладів для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку (ПФР). Загальна характеристика принципів виховання дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку. Особливості процесу навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Принципи відбору дітей до спеціальних закладів. Діяльність 
психолого-медико-педагогічної консультації. Роль педагога загальноосвітніх закладів у 
вирішенні проблеми відбору дітей. Поняття про інклюзивну освіту, її мета та завдання. Досвід 
реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Інклюзивна освіта в Україні 

Сучасна стратегія розвитку корекційної освіти в Україні. Модель діяльності сучасного 
вчителя-дефектолога. Особливості професійної діяльності корекційного педагога в роботі із 
сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами. 
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Видавнича група «Основа», 2007. 176 с.  

21. Сухар В.Л. Розвиток звукової культури мовлення дітей молодшого шкільного віку / 
Упоряд. В.Л. Сухар. Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. 80 с.  

22. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / за заг. ред. проф. А. 
Й. Капської. К., 2000. 372 с.  

 
Інформаційні (інтернет) ресурси  
• http://osvita.ua/school/technol/982/ 
•  http://osvita.ua/school/technol/6630/ 
•  http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia 
•  http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_201372450.pdf 
•  http://mobiro.ru/doc/112600/Іnteraktivnі_tehnologії_navchannja/ 
•  http://www.your-job.org/index.php?id=95 
•  http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-12a81b67900c2 
•  http://atamanuk.at.ua/index/interaktivni_tekhnologiji_kooperativnogo_navchannja/0-8 
•  http://yrok.at.ua/publ/interaktivna_vprava/8-1-0-331 
•  http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua/page.php?id=175 
• http://e-kniga.in.ua/product/interaktuvni-igru-kycherova/ 
•  http://cit.ckipo.edu.ua/index.php/component/content/article/27-intel---/32-- 
•  http://ua.textreferat.com/referat-12322-1.html 

 
Технічне й програмне забезпечення / обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 
підключенням до мережі Інтернет, відеопроєктор для: 

- для комунікації та опитування (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для домашніх завдань (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для завдань самостійної роботи (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для проходження тестування (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет). 
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: операційна система Windows, MS Office, програма для 
створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

http://osvita.ua/school/technol/982/
http://osvita.ua/school/technol/6630/
http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia
http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_201372450.pdf
http://mobiro.ru/doc/112600/%D0%86nteraktivn%D1%96_tehnolog%D1%96%D1%97_navchannja/
http://www.your-job.org/index.php?id=95
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-12a81b67900c2
http://atamanuk.at.ua/index/interaktivni_tekhnologiji_kooperativnogo_navchannja/0-8
http://yrok.at.ua/publ/interaktivna_vprava/8-1-0-331
http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua/page.php?id=175
http://e-kniga.in.ua/product/interaktuvni-igru-kycherova/
http://cit.ckipo.edu.ua/index.php/component/content/article/27-intel---/32--


 
 

Види та методи навчання і оцінювання 
Код 

компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмног
о 
результату 
навчання 

Назва програмного результату 
навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

 
ЗК 1 

Здатність до навчання, 
розвитку 
продуктивного 
(абстрактного, 
образного, дискур-
сивного, креатив-ного) 
мислення. Здатність до 
самокритики і 
сприймання констру-
ктивної критики. 

 
ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 19 

- відповідати за розвиток 
професійного знання і практик, 
уміння оцінювати стратегічний 
розвиток команди;  
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 2  

Здатність до 
самостійного 
пошуку, обробки та 
аналізу інформації з 
різних джерел. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 20 

- усвідомлювати необхідність 
подальшого навчання, яке є 
автономним та самостійним. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 3 

Здатність спілкува-
тися державною 
мовою на офіційно-
діловому рівні; 
володіти навичками 
нормативного літе-
ратурного мовлення 
(його усною та 
писемною формою) в 
різних сферах 
комунікації. Здатні-сть 
до розуміння чужих і 
продукува-ня власних 
програм 
комунікативної 
поведінки, адекват-
них цілям, сферам, 
ситуаціям спілкува-
ння, активній 
взаємодії з іншими 
мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння 
володіти різновида-ми 
стилів мовленнє-вого 
спілкування в 
ситуаціях запобіга-ння 
та вреґулюван-ня 
конфліктів. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 18 
 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 19 

- відповідати за розвиток 
професійного знання і практик, 
уміння оцінювати стратегічний 
розвиток команди; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 20 

- усвідомлювати необхідність 
подальшого навчання, яке є 
автономним та самостійним. 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 
МО9, 
МО10 

 
ЗК 4 

Здатність активно, 
відповідально та 
ефективно 
реалізовувати 
громадянські права й 
обов’язки з метою 
розвитку демокра-
тичного суспільства 

 
ПРН 12  

- облаштовувати інтер’єр класної 
кімнати, створювати 
безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 
школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 



Здатність 
орієнтуватися у 
проблемах сучасно-го 
суспільно-політичного 
життя в Україні, 
застосовувати 
процедури й 
технології захисту 
власних інтересів, 
прав і свобод своїх та 
інших громадян, 
зокрема учнів 
початкової школи; 
використовувати 
способи діяльності й 
моделі поведінки, що 
відповідають чинному 
законодав-ству 
України. 

 
ПРН 13  

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 14  

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування;  
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК  5 

Здатність приймати 
рішення і діяти 
відповідно до 
морально-етичних і 
правових норм.  

 
ПРН 12  
 

- облаштовувати інтер’єр класної 
кімнати, створювати 
безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 
школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 6 

Здатність цінувати та 
поважати 
різноманітності і 
мультикультурності; 
надання рівних 
можливостей учням 
різних 
національностей та 
різних розумових 
здібностей, 
толерантне ставлення 
до їхньої культурної 
спадщини, 
індивідуальних 
особливостей. 

 
ПРН 12    

- облаштовувати інтер’єр класної 
кімнати, створювати 
безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 
школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 7 

Здатність до ефективної 
міжособистісної 
взаємодії; зокрема, 
здатність успішно 
взаємодіяти з 
керівництвом, 
колегами, учнями та 
їхніми батьками; 
володіння алгоритмами 
конструктивного 
вирішення педагогічних 
конфліктів. Здатність 
працювати в команді, 
здатність до співпраці, 
групової та 

 
ПРН 13  

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 14  

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 



кооперативної 
діяльності. Здатність 
бути критичним і 
самокритичним, 
наполегливим щодо 
поставлених завдань і 
взятих зобов’язань. 

 
ПРН 20 

- усвідомлювати необхідність 
подальшого навчання, яке є 
автономним та самостійним. 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 8 

Здатність до адаптації в 
професійно-
педагогічному 
середовищі та дії в 
нових ситуаціях, 
зокрема тих, що 
передбачають навчання, 
розвиток і виховання 
учнів початкової школи, 
спілкування з їхніми 
батьками, комунікації з 
адміністрацією школи й 
колегами. Здатність 
приймати обґрунтовані 
рішення в 
педагогічному 
середовищі та діяти в 
нових ситуаціях. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 19 

- відповідати за розвиток 
професійного знання і практик, 
уміння оцінювати стратегічний 
розвиток команди; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 9 

Здатність ефективно та 
адекватно здійснювати 
рефлек-сивні процеси, 
які забезпечують 
процес розвитку й само 
роз-витку, сприяють 
творчому підходові до 
освітнього проце-су 
початкової школи. 
Здатність оцінювати 
результати педагогіч-
них впливів та 
забезпечувати якість 
діяльності навчання, 
розвитку й виховання 
учнів початкової 
школи; здатність до 
педагогічної рефлексії. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 19 

- відповідати за розвиток 
професійного знання і практик, 
уміння оцінювати стратегічний 
розвиток команди; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
 ПРН  20 

- усвідомлювати необхідність 
подальшого навчання, яке є 
автономним та самостійним. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ЗК 10 

Здатність ефективно 
вирішувати завдання 
щодо збереження і 
зміцнення здоров’я 
(фізичного, психічно-
го, соціального та 
духовного) як власного, 
так і оточуючих. 
Здатність застосовувати 
знання, вміння, цінност  
і досвід практичної 
діяльнос-ті з питань 
культури здоров’я та 
здорового способу 
життя, готовність до 

 
ПРН 12 

- облаштовувати інтер’єр класної 
кімнати, створювати 
безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 
школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 



здоров’язберігальної 
діяльності в освітньо-
му середовищі 
початкової школи та 
створення психолого-
педагогічних умов для 
формування здорового 
способу життя учнів. 

 
 ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ФК 8 

Здатність 
актуалізовувати та 
застосовувати 
комунікативні знання, 
навички, вміння, 
настанови, стратегії й 
тактики комунікативної 
поведінки, здобутий 
досвід комунікатив-ної 
діяльності, а також 
індивідуально-
психологічні якості 
особистості задля 
успішного здійснен-ня 
в конкретних умовах 
педагогічної 
комунікативної 
діяльності з молод-
шими школярами, 
батьками, колегами. 

 
ПРН 13  
 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 19 

- відповідати за розвиток 
професійного знання і практик, 
уміння оцінювати стратегічний 
розвиток команди;  

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 
МО9, 
МО10 

 
ФК 9 

Здатність розуміти 
цінності інклюзивної 
освіти, створювати 
інклюзивне середовище 
(внутрішній інтер’єр 
класної кімнати); 
здатність підготувати 
освітнє середовище 
до процесу 
інклюзивного 
навчання. 

 
ПРН 12 

- облаштовувати інтер’єр класної 
кімнати, створювати 
безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 
школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ФК 10 

Здатність до змін та 
удосконалення якостей 
особистості дитини, 
вищих її психічних 
функцій, особливостей 
життєдіяльності. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
 ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ФК 11 

Здатність підготувати 
учня з особливими 
освітніми потребами до 
освітнього процесу, 
розуміння сутності 
виучуваного 
навчального матеріалу 
для подальшого 
навчання; здатність 
створити умови для 
розвитку можливостей і 
самореалізації 
особистості школяра в 

 
ПРН 12 

- облаштовувати інтер’єр класної 
кімнати, створювати 
безперешкодне пересування 
учнів з обмеженими 
можливостями життєдіяльності 
школою і територіями закладу 
загальної середньої освіти; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 



соціумі, зберегти якість 
життєдіяльності. 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ФК 12 

Здатність 
усвідомлювати 
значущість 
поліфункціональної 
педагогічної діяльності, 
розуміння сутності 
соціальних проблем, які 
існують у суспільстві та 
в учнівському 
колективі, де спільно 
навчаються діти з 
обмеженнями 
життєдіяльності; 
здатність розвивати у 
собі професійно 
важливі та особистісно 
значущі якості, які 
виражають соціальну та 
професійну 
спрямованість; якості 
характеру, які 
виражають ставлення 
до дітей і людей 
взагалі, вольові та 
емоційні риси. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
 ПРН 18  

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ПРН 20 

- усвідомлювати необхідність 
подальшого навчання, яке є 
автономним та самостійним. 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ФК 16 

Здатність приводити в 
дію юридичні, 
психологічні механізми 
попередження і 
подолання негативних 
явищ, організовувати 
надання соціально-
терапевтичної 
допомоги тим, хто її 
потребує; відстоювати 
права та інтереси учнів 
з особливими освітніми 
потребами. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5,МН
6, МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

  
ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
ФК 17 

Здатність здійснювати 
психолого-педагогічний 
супровід учнів з 
особливими потребами 
до навчання, 
створювати належні 
умови для навчання 
дитини відповідно до її 
віку. 

 
ПРН 13 

- діагностувати та здійснювати 
педагогічний супровід учня з 
особливими освітніми потребами 
та його сім’ї; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН73, 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
 ПРН 14 

- здійснювати розвивально-
корекційну та реабілітаційну 
роботу в межах освітнього 
процесу; 

 МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
 ПРН 18 

- приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО7, 

МО9, 
МО10 

 
Методи навчання:  
МН 1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН 2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН 3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 



МН 4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 

МН 5 – відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН 6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН 7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 
Методи оцінювання результатів навчання 
МО 2 – усне або письмове опитування; 
МО 4 – тестування; 
МО 5 – командні проекти; 
МО 6 – реферати, ессе; 
МО 7 – презентації результатів виконання завдань та досліджень; 
МО 9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО 10 – залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та сам. роб. Залік Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 
модуль 3 

ІНДЗ   

Т 1 Т 2 Т 3 Т 54 Т 5  

10 

 

20 

 

100 11 11 11 11 11 

Модульний 

контроль -5 

Модульний контроль – 5 Модульний 

контроль -5 

   

 
Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 

загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями і 
критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентності 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано 
 

82-89 
 

В 
 

дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктивно- 

варіативний) 

 
 
 
 

добре 



 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під  
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 

 
 

64-73 

 
 

D 

 
 

задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних 
положень, за допомогою  викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктивний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину навчального 
матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з обов'язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивний) 

 
незадовільно  не зараховано 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 
проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 
які передбачені у силабусі. 


