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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота:7 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік   

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: закономірності розвитку і проявів 

психіки різних груп дітей з порушеннями розвитку. 

 

 

Метою вивчення дисципліни є: систематизація знання з спеціальної психології, 

формування навичок практичної діяльності психолога з людьми із особливостями 

психофізичного розвитку (діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної, 

просвітницької) 

Передумови для вивчення дисципліни:  загальна психологія, 

патопсихологія, клінічна психологія, вікова психологія, психологія особистості. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: психологічна експертиза, психологія стресу, 

діагностика властивостей та станів. 

 

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

Знання: Здатність продемонструвати знання основних елементів, етапів та особливостей 

теоретичного та емпіричного дослідження в професійній діяльності 

Знання сучасних методів та стратегій організації психологічної допомоги  

Уміння: Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та 

надійних методів 



Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість 

Вести перемовини з колегами, доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях 

Вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на доступні 

ресурси 

Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових звітів різних 

форм (тез, статей, доповідей, презентацій) 

 Втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність 

Комунікація:  
Навчання і високий рівень засвоєння навчального матеріалу  

 Уміння з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії 

Здатність спілкуватися державною мовою. 
Автономність та відповідальність 
Виявляти готовність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних професійних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування 

Визначати рівень особистісного і професійного розвитку, моделювати траєкторію 

особистісного самовдосконалення 

Виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності 

Виявляти здатність до самостійного та автономного навчання упродовж життя. 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Предмет і завдання 

спеціальної 

психології. 

4 2 2    12       16 

2 Сутність порушення 

розвитку. 

4 2 2    10       16 

3 Дизонтогенез 

інтелектуального 

розвитку . 

4 2 2    12 2 2     16 

4 Психічний розвиток 

при сенсорних 

порушеннях. 

4 2 2    12 2  2    16 

5 Психічний розвиток 

при порушеннях 

мовлення та опорно-

рухового апарату. 

4 2 2    12 2 2     16 

6 Особливості 

психофізичного 

розвитку при 

аутизмі. 

4 2 2    14       16 

7 Діагностика, 

корекція та розвиток 

дітей з 

8 4 4    12 2  2    16 



особливостями 

психофізичного 

розвитку. 

Проміжний контроль               

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

      4        

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет і завдання спеціальної психології. 
Сутність спеціальної психології. Концепції та теорії інвалідизації. Історія становлення 

спеціальної психології. Предмет та задачі спеціальної психології. Взаємозв’язок спеціальної 

психології з іншими галузями психології та науками. Принципи спеціальної психології. 

Методи спеціальної психології. Чинники порушень в психічному розвитку. Класифікація 

порушень психічного розвитку 

Тема 2. Сутність порушення розвитку. 
Онтогенез та дизонтогенез. Сутність феномену порушення розвитку. Характеристика 

понять: норма, патологія, дефект, інвалідність. Структура порушення розвитку. Механізми 

формування системних порушень в розвитку психіки. Загальні та специфічні особливості 

відхилень розвитку. Компенсація, корекція та реабілітація, як категорії спеціальної 

психології. Депривація, як причина та наслідок порушення розвитку. Загальна 

характеристика особистісних особливостей дітей та підлітків з порушеннями розвитку. 

Тема 3. Дизонтогенез інтелектуального розвитку . 
Загальна характеристика дизонтогеній за типом ретардації. Олігофренія та її класифікація за 

етіологією. Чинники виникнення розумової відсталості. Ступені розумової відсталості: 

дебільність, імбецильність, ідіотія. Класифікація психічного недорозвитку (за Д.М.Ісаєвим): 

астенічна, атонічна, дисфорічна, стенічна. Загальна характеристика психічного розвитку 

розумово відсталих дітей. Затримка психічного розвитку. Чинники виникнення. 

Класифікація дітей з затримкою психічного розвитку (за К.С.Лубовським): 

конституціонального походження (гармонійний психічний та психофізичний інфантилізм); 

соматичного походження; психогенного походження; церебрально-органічного ґенезу. 

Загальна характеристика психічного розвитку дітей з ЗПР. 

Тема 4. Психічний розвиток при сенсорних порушеннях. 

Сутність сурдопсихології, предмет та задачі. Чинники порушень слуху. Класифікація 

порушень слуху: глухі, пізнооглухлі, туговухі. Загальна характеристика психічного розвитку 

дітей з порушеннями слуху. Тифлопсихологія – предмет та задачі. Чинники порушення зору. 

Класифікація порушень зору: незрячі, слабозорі. Загальна характеристика особливостей 

психічного розвитку дітей з порушеннями зору. 

Тема 5. Психічний розвиток при порушеннях мовлення та опорно- рухового апарату. 

Логопсихологія – предмет та задачі. Чинники первинних мовних порушень. Класифікація 

мовних порушень: периферійного характеру (дислалія, ринолалія, ринофонія, дисфонія); 

центрального характеру (дизартрія, алалія, афазія, дизграфія, аграфія, дислексія). Загальна 

характеристика психічного розвитку дітей з порушеннями мовлення. Порушення опорно-

рухової сфери – дитячий церебральний параліч (ДЦП). Чинники виникнення ДЦП. Форми 

ДЦП: спастична деплегія, геміпаретична, гіперкінетична, подвійна гіплегія, атонічно-

астатична. Загальна характеристика психічного розвитку дітей з ДЦП. 

Тема 6. Особливості психофізичного розвитку при аутизмі. 
Загальна характеристика поняття аутизму. Класифікація розладів аутичного спектру: 

синдром Канера, синдром Аспергера. Базові діагностичні критерії аутизму: якісні порушення 

в сфері соціальної взаємодії; якісні порушення в сфері комунікації (вербальної та 



невербальної) і в сфері уяви; досить обмежений репертуар видів активності та інтересів. 

Основні положення про аутизм. Характеристика особистості дитини з аутизмом. 

Тема 7. Діагностика, корекція та розвиток дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. 
Загальний огляд проблеми диференційної діагностики. Методичні засади діагностично-

корекційно-розвивальної роботи. Методи та методики діагностики дітей різних категорій з 

особливостями психофізичного розвитку. Корекційно- розвивальна робота з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. Суб’єкти впливу корекційно-розвивальної роботи 

(дитина, батьки, педагоги). Професійно важливі якості психолога для роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 
Тема 1. Предмет і завдання спеціальної психології (2 год.) 

Тема 2. Сутність порушення розвитку(2 год.) 

Тема 3. Дизонтогенез інтелектуального розвитку(2 год.) 

Тема 4. Психічний розвиток при сенсорних порушеннях(4 год.) 

Тема 5. Психічний розвиток при порушеннях мовлення та опорно- рухового апарату(4 год.) 

Тема 6. Особливості психофізичного розвитку при аутизмі (4 год.) 

Тема 7. Діагностика, корекція та розвиток дітей з особливостями психофізичного розвитку (4 

год.) 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Форми звітності 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Створити схему взаємозв’язку 

спеціальної психології з іншими 

науками та галузями психології, 

обґрунтувати вашу думку, вказати 

використані джерела (ресурси).  

12 14 реферат 

2. Проаналізувати чинники виникнення 

спеціальної психології, як окремої 

психологічної галузі. Обґрунтувати 

вашу думку, вказати використані 

джерела (ресурси).  

12 14 у вигляді схеми, 

таблиці, вільного 

опису.  

 

3. Створити схему взаємозв’язку чинників 

порушення розвитку, обґрунтувати 

вашу думку, вказати використані 

джерела (ресурси).  

Проаналізувати вплив сенсорної та 

психологічної деривації на розвиток 

дитини. Обґрунтувати вашу думку, 

вказати використані джерела (ресурси). 

 

12 14 у вигляді схеми, 

таблиці, вільного 

опису.  

 

4. Здійснити порівняльний аналіз 

порушень розвитку при розумовій 

відсталості та затримці психічного 

розвитку.  

Оберіть по одній з форм проявів 

розумової відсталості та ЗПР.  

10 14 Заповнити порівняльну 

таблицю та вказати 

використані джерела 

(ресурси).  

 

5. 
Здійснити порівняльний аналіз 

12 14 
у вигляді таблиці. 



психічного розвитку при сенсорних 

порушеннях. Оберіть по одній з форм 

проявів порушення слуху та зору. 

Заповнити порівняльну таблицю та 

вказати використані джерела 

(ресурси). 

 

6. 
Здійснити порівняльний аналіз 

психічного розвитку при порушеннях 

мовлення та опорно-рухового апарату. 

Оберіть по одній з форм проявів 

порушення мовлення та ДЦП. 

Заповнити порівняльну таблицю та 

вказати використані джерела 

(ресурси). 

 

10 14 
у вигляді таблиці. 

 

7. 
Систематизуйте специфічні 

особливості розвитку дитини з 

аутизмом відносно когнітивної, 

емоційної та поведінкової сфери 

особистості. Заповнити порівняльну 

таблицю та вказати використані 

джерела (ресурси). 

 

10 14 
у вигляді таблиці 

8 
Визначте основні задачі та способи 

роботи провідника, який працює з 

дитиною з аутизмом. Обґрунтувати 

вашу думку, вказати використані 

джерела (ресурси). 

 

10 14 
у вигляді таблиці, 

вільного опису. 

 Разом 88 112  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 

діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 

матеріалу навчальної дисципліни; самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального 

курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності; завершена 

теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на 

основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, лабораторних 

занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Завдання для індивідуальної навчально-дослідної роботи 

Створити презентацію, щодо методів корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

Презентація повинна мати таку структуру: 

1. Методичні засади розробки (актуальність, мета, завдання, для якової категорії дітей 

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

джерела, ресурси) (10 балів); 



2. Оформлення (10 балів): 

 Використання єдиного стилю оформлення. 

 Оптимальна кількість об’єктів на слайді. 

 Дотримання високої контрастності при доборі кольору фону та тексту. 

 Розмір тексту основного (20пт) 

 Використання до 3 видів шрифтів та кольорів. 

 Обсяг презентації 12 слайдів. 

3. Презентація перед групою: змістовність, зрозумілість, орієнтація у матеріалі, цікавість, 

легкість сприймання, висловлювання власної думки, аналіз та узагальнення матеріалу. 

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

Орієнтовна тематика: 

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

2. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з ЗПР. 

3. Корекційно-розвивальна робота з незрячими дітьми. 

4. Корекційно-розвивальна робота з слабозорими дітьми. 

5. Корекційно-розвивальна робота з глухими дітьми. 

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

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

8. Корекційно-розвивальна робота з порушеннями опорно-рухового апарату. 

9. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з аутизмом. 

10. Музикотерапія. 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також якість 

виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом з методологічних проблем спеціальної психології та особливостей 

порушень розвитку. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Проаналізуйте сутність феномену порушення розвитку.  

2. Розкрийте основні положення про аутизм.  

3. 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 



семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Заповнення таблиць та схем 5 

Конспект першоджерел 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента тезово 

розкрити зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату здійснюється за такими 

критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором 



завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу 

та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями 

оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Вказуються за потреби. 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1.Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма / Франческа Аппе; [пер. с англ. 

Д.В.Ермолаева]. – Москва: Теревинф, 2006. – 216 с.  

2. Бочелюк В.Й., Турубарова А.В. Психологія людини з обмеженими можливостями. Навч. 

посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с.  

3. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Учебники для вузов ./ Выготский Л.С. – СПб.: 

2003. - 654 с.  

4. Государев Н.А. Специальная психология: Учебное пособие. – М. : Ось-89. 2008. – 288 с. 5. 

Калягин В. А. Логопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. 

Калягин, Т.С.Овчинникова. – М. : Издательский дом «Акатемия», 2007. – 320с.  

6. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / 

Л.В. Кузницова, Л.И.Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В. Кузницовой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — 480 с.  

7. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Учебное пособие / В.Г. 

Петрова, И.В. Белякова. – М . : Академия, 2002. – 160 с.  

8. Синьова Є. П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими 

порушеннями зору : підручник / Є. П. Синьова. - К. : "Знання", 2008. - 365 с.  

9. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму : Монографія. – К.: Видавництво «Фенікс», 2010. – 

368 с.  

10. Сорокин В. М. Специальная психология: Учеб. пособие / под. научн. ред. Л. М. 

Щипицыной. – СПб. : «Речь». 2003. – 216 с.  

11. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. 

И.Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И.Солнцева и др.; Под ред. В.И.Лубовского. — 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 464 с.  

 

10.2. Допоміжні джерела 
1. Максимова Е.В. Уровни общения. Причины возникновения раннего аутизма и его 

корекция на основе теории Н.А. Бернштейна. – М. Издательство «Диалог-МИФИ», 

2008. – 288 с.  

2. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. 

посібник. - К.: Перун, 1996. – 464с.  



3. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та 

старших дошкільників / Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., 

Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998.  

4. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Діагностика и коррекция: Методическое 

пособие / Л.И. Фильчикова, М.Э. Бернадская, О.В. Парамей. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2004. – 192 с.  

5. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского 

аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. – 364 с.  

6. Питерс Т. Аутизм: От теоретического понимания к педагогическому воздействию: 

Книга для педагогов-дефектологов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 240с 

 

 


