
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Спеціальна дошкільна педагогіка 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань:    01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність:  016 Спеціальна освіта 

Освітня програма:  Освітні, педагогічні науки 

Рік навчання: 2-- 4 Семестр: 4-8 

Кількість кредитів (годин): 28 л, 20 практ.- денна; 6 л, 6 практ. – заочна форма навчання 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Google Classroom:  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Боднар Наталя Миколаївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Робочій e-mail: natabodnar1234@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: п’ятниця, 08.30 – 09.50 

 

3. Опис та мета дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни «Спеціальна дошкільна педагогіки» студенти 

знайомляться з методологічними та теоретичними основами дошкільної 

педагогіки, науковими засадами допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами, сучасними тенденціями та проблемами організації педагогічної 

допомоги зазначеній категорії дітей. У процесі навчання студенти засвоюють 

знання з нормативно-правового забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги 

дітям з особливими освітніми потребами. У курсі лекцій майбутні фахівці 

знайомляться з особливостями організації психолого-педагогічного супроводу з 

дітьми, що мають особливі освітні потреби та формують навички ефективної 

корекційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями. На лекційних та 

семінарських заняттях студенти знайомляться з особливостями навчання та 

виховання дітей, які мають порушення інтелекту, затримку психічного розвитку, 

порушення зору та слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, поведінки та 

емоційної сфери. Майбутні фахівці розуміють специфіку надання допомоги в 

умовах дошкільних навчальних закладів загального типу в залежності від освітніх 

потреб дитини. 

Метою курсу є розкриття методологічних та теоретичних основ спеціальної дошкільної 

педагогіки, науково-теоретичних засад корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами; ознайомлення з нормативно-правовою базою 

корекційної освіти, сучасними тенденціями і проблемами організації педагогічної 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами; розкриття особливостей психолого-



педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

дошкільних навчальних закладів загального типу; формування у студентів знань, умінь та 

навичок організації ефективної корекційної роботи дітям з психофізичним порушенням, 

розуміння специфіки надання їм необхідної допомоги. 

 

 

Передумови для вивчення дисципліни: «Логопедія з практикумом», «Теорія і 

методика виховання дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями»,  «Основи професійної 

етики корекційного педагога».   

 

Міждисциплінарні зв’язки з курсами «Теорія і методика виховання дітей з вадами 

мовлення», «Корекційно-реабілітаційні служби», «Педагогіка сімейного виховання», 

«Теорія і методика співпраці з родиною». 

 

4. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:   

 - методологічні і науково-теоретичні основи спеціальної дошкільної 

педагогіки;  

 -  нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги 

дітям з особливими освітніми потребами;  

 -  особливості організації спеціальної роботи у ЗДО загального типу;  

 -  способи виявлення і подолання порушень психофізичного розвитку у дітей 

раннього і дошкільного віку;  

 -  технології і методики навчання дітей з особливими освітніми потребами;  

вміти: 

 -  визначати зміст корекційної роботи з дітьми, що мають відхилення у 

розвитку і перебувають у ЗДО загального типу;  

 - складати методичні рекомендації для вихователів дошкільних закладів 

загального типу щодо організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми, що 

мають відхилення у розвитку;  

 - розробляти модель комплексної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких компетентностей:  

загальні – здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Виявляти 

національну й особистісну гідність, громадянську свідомість та активність, 

дбати про розвиток і функціонування громадянського суспільства; цінувати та 

поважати різноманітність та мультикультурність. Здійснювати професійну 

діяльність за принципами толератності, безоціночності іншої особистості; 

вирішувати конфліктні ситуації і надавати підтримку в нових, проблемних і 

кризових ситуаціях; здатність вчитись оволодівати сучасними знаннями. Мати 

потребу вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень; самостійно набувати і використовувати нові знання 

й вміння; здатність генерувати нові ідеї. Бути готовим проявляти ініціативу і 

приймати доцільні та відповідальні рішення в проблемних ситуаціях; діяти в 

нестандартних ситуаціях і нести соціальну й етичну відповідальність за 

прийняті рішення; здатність спілкуватись державною мовою як усно, так і 

письмово. Досконало володіти всіма стилями і жанрами усного і письмового 

мовлення для комунікації з суб’єктами освітнього процесу, з різними 

соціальними і професійними групами;  



фахові –здатність використовувати форми, методи, технології та 

враховувати принципи наукового-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

дошкільної  освіти та підвищення майстерності вихователя; здатність і 

готовність проектувати та застосовувати сучасні педагогічні технології 

забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей дошкільного 

віку, аналізувати та оцінювати різноманітні психолого-педагогічні, медичні 

фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування; здатність організувати 

навчально-пізнавальну та виховну діяльність дошкільнят, організація їх 

самостійної, пошукової роботи. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема 1. Спеціальна дошкільна педагогіка в системі наукових знань. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

Тема 1. Спеціальна дошкільна педагогіка в 

системі наукових знань. Предмет і завдання 

спеціальної дошкільної педагогіки. 

Понятійно-категоріальний апарат 

дисципліни. 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / 

А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 

с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Предмет і завдання спеціальної 

дошкільної педагогіки. 

2.  Понятійно-категоріальний апарат 

дисципліни 

3. Об’єкт, суб’єкт, предмет, мета і 

завдання корекційної педагогіки  

4. Зв’язок спеціальної дошкільної 

педагогіки з іншими науками 

1. Гонеев А.Д. Основы корекционной 

педагогики : учебное пособие. Москва : 

Академия, 2004. 272 с. 

2. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

3. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

Написати доповідь на тему «Видатні вчені-

дефектологи XX століття» (висвітлити 

біографію, внесок видатного зарубіжного чи 

вітчизняного вченого-дефектолога у 

розвиток дошкільної корекційної педагогіки 

(дошкільної дефектології: сурдопедагогіки, 

тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки, 

логопедії), зміст його основних праць).  

Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Постать для дослідження студент обирає 

самостійно. 

 



Тема № 2.  Методологічні й теоретичні основи спеціальної дошкільної педагогіки. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Методологічні й теоретичні основи 

спеціальної дошкільної педагогіки. 

Методологічні й теоретичні основи 

спеціальної дошкільної педагогіки. 

Предмет і завдання корекційної 

дошкільної педагогіки. Зв'язки 

корекційної педагогіки з іншими 

науками. Основні поняття корекційної 

педагогіки та їх коротка характеристика.  

Загальна характеристика поняття 

«корекція» як центрального в 

корекційній педагогіці.   

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / 

А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 

с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Методологічна база корекційної 

педагогіки 

2. Концепція про культурно-історичне 

походження психіки 

3. Концепція про закономірності психічного 

розвитку в нормі й патології 

4. Концепція про провідну роль навчання в 

розвитку дитини. 

Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати статтю Л.С. Виготського (одну 

на вибір: «Принципы воспитания физически 

дефективных детей», «К психологии и 

педагогике детской дефективности», 

«Дефект и компенсация»), виокремивши 

найбільш значущі положення наукових 

концепцій вченого для становлення 

дефектології як науки. 

 1. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. 

С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 

1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под 

ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с. 

2. Ульенкова У.В. Организация и 

содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: 

учеб. пособие / У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. – 5-е изд., стер. – М. Изд. центр 

«Академия», 2011. – С. 8-53. 

 

 

Тема № 3. Особливості навчання й виховання дітей з порушеннями інтелекту 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.):  

Особливості навчання й виховання дітей з 

порушеннями інтелекту. Класифікація дітей з 

порушеннями інтелекту. Психолого-

педагогічні особливості дітей, що мають 

порушення інтелекту. Особливості 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми 

дошкільного віку з легким ступенем 

 1. Базовий компонент дошкільної 

освіти / А. М. Богуш. Київ : 

Видавництво, 2012. 26 с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 



розумової відсталості. 

 

педагогіка : проблеми і пошуки. 

Дитячий садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 

с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 

 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Типологія дітей з порушеннями інтелекту 

2. Психолого-педагогічні особливості дітей, 

що мають порушення інтелекту 

3. Особливості навчання й виховання дітей з 

порушеннями інтелекту 

4. Організація корекційної роботи з дітьми, 

що мають порушення інтелекту 

 

1. Вержиховська О. Система 

корекційно-виховної роботи з 

формування моральних якостей 

розумово відсталих школярів // 

Дефектологія.-2004.-№1.-С.31-34. 

2. Гонеев А.Д. Основы 

корекционной педагогики : учебное 

пособие. Москва : Академия, 2004. 272 

с. 

3. Липа В. А. Основы 

коррекционной педагогики. Донецк : 

Лебідь, 2002 272 с. 

4. Мартинчук О. Г. Основи 

корекційної педагогіки : навч.-метод. 

посіб. Київ : Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2010. 288 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 Розробити психолого-педагогічні «правила» 

підходу до розумово - 

відсталих дітей в умовах інклюзивного навчання. 

 

Науменко Ю.В. Ребенок с 

минимальными мозговыми 

дисфункциями как проблема 

начального образования //Начальная 

школа. -2007.-№1.- С.25-31. 

 

Тема 4. Особливості навчання й виховання дітей із затримкою психічного розвитку 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): Особливості навчання й 

виховання дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Класифікація дітей із затримкою психічного 

розвитку. Психолого-педагогічні 

особливості дітей, що затримку психічного 

розвитку. Рекомендації при роботі з дітьми, 

що мають затримку психічного розвитку. 

Особливості корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку. 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти 

/ А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 

с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 



Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Типологія дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

2. Психолого-педагогічні особливості дітей 

із затримкою психічного розвитку. 

3. Особливості навчання й виховання дітей 

із затримкою психічного розвитку. 

4. Організація корекційної роботи з дітьми із 

затримкою психічного розвитку. 

1. Гонеев А.Д. Основы корекционной 

педагогики : учебное пособие. Москва : 

Академия, 2004. 272 с. 

2. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

3. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Дібрати корекційно-розвивальні вправи для 

розвитку пізнавальних 

психічних процесів у дітей із ЗПР. 

 

Мартинчук О.Г. Психолого-педагогічні та 

соціальні аспекти підготовки майбутнього 

вихователя до робти з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Формування 

професійної компетентності викладача 

дошкільного навчального закладу в умовах 

глобалізації : зб. наук.-практ. Матеріали V 

Міжнародних читань. Херсон : 

Херсонський державний університет імені 

Бориса Грінченка, 2010. 288 с. 

 

 

Тема 5. Особливості навчання й виховання дітей з порушеннями зору та слуху 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): Особливості навчання й 

виховання дітей з порушеннями зору та 

слуху. 

Класифікація дітей з вадами зору та 

слуху. Психолого-педагогічні 

особливості дітей, що мають вади зору 

та слуху. Особливості корекційно-

розвивальної роботи із слабочуючими 

дітьми дошкільного віку. Особливості 

корекційно-розвивальної роботи з 

глухими дітьми дошкільного віку. 

Особливості корекційно-розвивальної 

роботи зі слабозорими дітьми 

дошкільного віку. Особливості 

корекційно-розвивальної роботи зі 

сліпими дітьми дошкільного віку. 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / А. 

М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей 

від народження до 7 років : монографія. Київ 

: Видавничий дім «Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна педагогіка 

: проблеми і пошуки. Дитячий садок. 2004. 

№16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 

 



Практичне заняття (2 год.): 

1. Типологія дітей з порушеннями 

зору та слуху. 

2. Психолого-педагогічні 

особливості дітей з порушеннями 

зору та слуху. 

3. Особливості навчання й 

виховання дітей з порушеннями 

зору та слуху. 

4. Організація корекційної роботи з 

дітьми з порушеннями зору та 

слуху. 

1. Гонеев А.Д. Основы корекционной 

педагогики : учебное пособие. Москва : 

Академия, 2004. 272 с. 

2. Кобильченко В. Загальні підходи щодо 

психологічної реабілітації школярів з 

глибоким порушенням зору // 

Дефектологія.-2002.-№1.-С.7-10. 

3. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

4. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Завдання для самостійної роботи:  
1. Скласти таблицю класифікації осіб з 

вадами зору. 

2. Скласти таблицю класифікації осіб з 

вадами слуху. 

 

Савченко О. Розвиток слухового 

сприймання у дітей зі зниженим слухом в 

умовах спеціальної школи// Дефектологія.-

2004.-№1.-С.14-17. 

 

 

Тема 6: Особливості навчання й виховання дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.):  

Класифікація дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. Психолого-педагогічні 

особливості дітей, що мають порушення 

опорно-рухового апарату. 

Особливості корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми дошкільного віку, хворих на 

дитячий церебральний параліч. 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / 

А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 

с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Практичне  заняття (4 год.): 

1. Типологія дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

2. Психолого-педагогічні особливості 

дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

3. Особливості навчання й виховання 

дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

4. Організація корекційної роботи з 

порушеннями опорно-рухового 

1. Гонеев А.Д. Основы корекционной 

педагогики : учебное пособие. Москва : 

Академия, 2004. 272 с. 

2. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

3. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

4. Чеботарьова О. Корекційна 

спрямованість індивідуального навчання 



апарату. дітей із ДЦП //Дефектологія.-2005.-№2.-

С.34-37. 

Завдання для самостійної роботи:  
 Дібрати корекційно-розвивальні вправи для 

психофізичного розвитку дітей 

з порушенням опорно-

рухового апарату та моторного розвитку. 

 

Чеботарьова О. Особливості 

індивідуального навчання дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату 

//Дефектологія.-2004.-№4.-С.14-18. 

 

 

Тема 7. Особливості навчання й виховання дітей з порушеннями мовлення 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): Особливості навчання й 

виховання дітей з порушеннями мовлення. 

 

Класифікація дітей з порушеннями 

мовлення. Психолого-педагогічні 

особливості дітей, що мають порушення 

мовлення. Особливості корекційно-

розвивальної роботи з дітьми 

дошкільного віку, які мають загальне 

недорозвинення мовлення. Особливості 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми 

дошкільного віку, які мають фонетико-

фонематичне недорозвинення.  

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти 

/ А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 

26 с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Типологія дітей з порушеннями мовлення. 

2. Психолого-педагогічні особливості дітей з 

порушеннями мовлення. 

3. Особливості навчання й виховання дітей з 

порушеннями мовлення. 

4. Організація корекційної роботи з 

порушеннями мовлення. 

 

1. Гонеев А.Д. Основы корекционной 

педагогики : учебное пособие. Москва : 

Академия, 2004. 272 с. 

2. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

3. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 Розробити методичні рекомендації до 

організації навчальної та виховної 

діяльності дітей з порушенням мовлення. 

 

Олешко Л.Д., Бачинський Ю.С. Медико-

педагогічні аспекти розвитку мови та 

корекції мовних дефектів //Основи 

здоров’я та фізична культура.-2007.-№4.-

С.17-18. 

 

 

Тема 8. Особливості навчання й виховання дітей з порушеннями емоційної сфери та 

поведінки 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): Особливості навчання й виховання 

дітей з порушеннями емоційної сфери та 

 1. Базовий компонент дошкільної 

освіти / А. М. Богуш. Київ : 



поведінки. Класифікація дітей з порушеннями 

емоційної сфери та поведінки. Психолого-

педагогічні особливості дітей, що мають 

порушення емоційної сфери та поведінки. 

Особливості корекційно-розвивальної роботи з 

аутичними дітьми дошкільного віку. 

 

  

 

 

 

Видавництво, 2012. 26 с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий 

розвиток дітей від народження до 7 

років : монографія. Київ : 

Видавничий дім «Слово», 2004. 376 

с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. 

Дитячий садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы 

коррекционной педагогики. Донецк : 

Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи 

корекційної педагогіки : навч.-

метод. посіб. Київ : Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 

2010. 288 с. 

 

Практичне  заняття (4 год.): 

1. Типологія дітей з порушеннями емоційної 

сфери та поведінки. 

2. Психолого-педагогічні особливості дітей 

з порушеннями емоційної сфери та 

поведінки. 

3. Особливості навчання й виховання дітей з 

порушеннями емоційної сфери та 

поведінки. 

4. Організація корекційної роботи з з 

порушеннями емоційної сфери та 

поведінки. 

 

1. Гонеев А.Д. Основы 

корекционной педагогики : учебное 

пособие. Москва : Академия, 2004. 

272 с. 

2. Ерніязова В. Природа 

нейротичних проявів у дітей 

//Дефектологія.-2005.-№2.-С.17-20. 

3. Липа В. А. Основы 

коррекционной педагогики. Донецк : 

Лебідь, 2002 272 с. 

4. Мартинчук О. Г. Основи 

корекційної педагогіки : навч.-

метод. посіб. Київ : Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 

2010. 288 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити методичні рекомендації із врахування 

порушень емоційно-вольової сфери дошкільників 

при налагодженні педагогічної взаємодії з 

вихователем та ровесниками (за видами порушень). 

 

Хворова Г. Індивідуальний супровід 

розвитку аутичної дитини – нова 

технологія педагогічної корекції 

аутизму //Дефектологія.-2005.-№3.-

С.2-5. 

 

 

 

Заочна форма навчання  

Тема 1. Спеціальна дошкільна педагогіка в системі наукових знань. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

Тема 1. Спеціальна дошкільна педагогіка в 

системі наукових знань. Предмет і завдання 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / 

А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 

с.  



спеціальної дошкільної педагогіки. 

Понятійно-категоріальний апарат 

дисципліни 

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Практичне  заняття (2 год.): 

5. Предмет і завдання спеціальної 

дошкільної педагогіки. 

6.  Понятійно-категоріальний апарат 

дисципліни 

7. 1. Об’єкт, суб’єкт, предмет, мета і 

завдання корекційної педагогіки  

8. Зв’язок спеціальної дошкільної 

педагогіки з іншими науками 

1. Гонеев А.Д. Основы корекционной 

педагогики : учебное пособие. Москва : 

Академия, 2004. 272 с. 

2. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк: Лебідь, 2002 272 с. 

3. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

Написати доповідь на тему «Видатні вчені-

дефектологи XX століття» (висвітлити 

біографію, внесок видатного зарубіжного чи 

вітчизняного вченого-дефектолога у 

розвиток дошкільної корекційної педагогіки 

(дошкільної дефектології: сурдопедагогіки, 

тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки, 

логопедії), зміст його основних праць).  

Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

Постать для дослідження студент обирає 

самостійно. 

 

Тема № 2.  Методологічні й теоретичні основи спеціальної дошкільної педагогіки. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Методологічні й теоретичні основи 

спеціальної дошкільної педагогіки. 

Предмет і завдання корекційної 

дошкільної педагогіки. Зв'язки 

корекційної педагогіки з іншими 

науками. Основні поняття корекційної 

педагогіки та їх коротка характеристика.  

Загальна характеристика поняття 

«корекція» як центрального в 

корекційній педагогіці.  Загальна 

характеристика поняття «компенсація».  

Загальна характеристика понять 

«реабілітація» та «абілітація». 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / 

А. М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 

с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. Дитячий 

садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 



 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Методологічна база корекційної 

педагогіки 

2. Концепція про культурно-історичне 

походження психіки 

3. Концепція про закономірності психічного 

розвитку в нормі й патології 

4. Концепція про провідну роль навчання в 

розвитку дитини. 

Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 с. 

Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати статтю Л.С. Виготського (одну 

на вибір: «Принципы воспитания физически 

дефективных детей», «К психологии и 

педагогике детской дефективности», 

«Дефект и компенсация»), виокремивши 

найбільш значущі положення наукових 

концепцій вченого для становлення 

дефектології як науки. 

 1. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. 

С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 

1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под 

ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с. 

2. Ульенкова У.В. Организация и 

содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: 

учеб. пособие / У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. – 5-е изд., стер. – М. Изд. центр 

«Академия», 2011. – С. 8-53. 

 

 

Тема № 3. Особливості навчання й виховання дітей з порушеннями інтелекту 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.):  

Особливості навчання й виховання дітей з 

порушеннями інтелекту. Класифікація дітей з 

порушеннями інтелекту. Психолого-

педагогічні особливості дітей, що мають 

порушення інтелекту. Особливості 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми 

дошкільного віку з легким ступенем 

розумової відсталості. 

 

 1. Базовий компонент дошкільної 

освіти / А. М. Богуш. Київ : 

Видавництво, 2012. 26 с.  

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток 

дітей від народження до 7 років : 

монографія. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2004. 376 с. 

3. Денисенко Н. Ф. Реабілітаційна 

педагогіка : проблеми і пошуки. 

Дитячий садок. 2004. №16. С. 18-21 

4. Липа В. А. Основы коррекционной 

педагогики. Донецк : Лебідь, 2002 272 

с. 

5. Мартинчук О. Г. Основи корекційної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. Київ : 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2010. 288 с. 

 

 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Типологія дітей з порушеннями 

інтелекту. 

2. Психолого-педагогічні особливості 

1. Вержиховська О. Система 

корекційно-виховної роботи з 

формування моральних якостей 

розумово відсталих школярів // 



дітей, що мають порушення інтелекту. 

3. Особливості навчання й виховання 

дітей з порушеннями інтелекту. 

4. Організація корекційної роботи з 

дітьми, що мають порушення 

інтелекту. 

 

Дефектологія.-2004.-№1.-С.31-34. 

2. Гонеев А.Д. Основы 

корекционной педагогики : учебное 

пособие. Москва : Академия, 2004. 272 

с. 

3. Липа В. А. Основы 

коррекционной педагогики. Донецк : 

Лебідь, 2002 272 с. 

4. Мартинчук О. Г. Основи 

корекційної педагогіки : навч.-метод. 

посіб. Київ : Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2010. 288 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 Розробити психолого-педагогічні «правила» 

підходу до розумово - 

відсталих дітей в умовах інклюзивного навчання. 

 

Науменко Ю.В. Ребенок с 

минимальными мозговыми 

дисфункциями как проблема 

начального образования //Начальная 

школа. -2007.-№1.- С.25-31. 

 

Тематика індивідуальних завдань 

Тематика повідомлень (доповідей) 

 

 Корекційна педагогіка в системі наукових знань. Предмет і завдання корекційної 

педагогіки.  

 Особливості сучасної термінології в умовах розвитку гуманістичної парадигми 

корекційної педагогіки.  

 Об'єкт, предмет і завдання корекційної педагогіки як науки.  

 Предмет і завдання корекційної дошкільної педагогіки.  

 Зв'язки корекційної педагогіки з іншими науками.  

 Основні поняття корекційної педагогіки та їх коротка характеристика.  

 Загальна характеристика поняття «корекція» як центрального в корекційній 

педагогіці.  

 Загальна характеристика поняття «компенсація».  

 Загальна характеристика понять «реабілітація» та «абілітація». 

 Значення наукової спадщини Л.С. Виготського для становлення і розвитку 

корекційної педагогіки як науки. 

 Концепція Л.С. Виготського про культурно-історичне походження психіки.  

 Концепція Л.С. Виготського про закономірності психічного розвитку в нормі й 

паталогії. 

 Загальні і специфічні закономірності розвитку дитини з особливими освітніми  

потребами. 

 Концепція Л.С. Виготського про провідну роль навчання в розвиткові дитини.  

 Вчення Л. С. Виготського про структуру дефекту.  

 Особливості реалізації комплексного підходу до корекційно-розвивальної роботи в 

дошкільному закладі.  

 Структура корекційно-педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.  

 Характеристика корекційної складової освітнього процесу в дошкільному 

навчальному закладі. 

 Характеристика корекційно-розвивальної роботи як складової інклюзивного 

навчання.  

 



Орієнтовні завдання для самостійної роботи 

  Завдання, які стоять перед колективом навчального закладу, який опікується 

вихованням і розвитком дітей з особливими освітніми потребами. 

 Спеціально організоване навчання як умова привласнення дитиною з особливими 

освітніми потребами суспільно-історичного досвіду. 

 Особливості організації змісту корекційно-педагогічного процесу в дошкільному  

навчальному накладі. 

 Форми організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 Психолого-педагогічний супровід як умова успішної інтеграції в соціум дитини з 

особливими освітніми потребами. 

 Завдання та особливості організації психолого-педагогічного супроводу дитини в 

загальноосвітньому просторі. 

 Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього віку (2-3 роки), які 

мають порушення розвитку. 

 Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми молодшого дошкільного 

віку (3-4роки), які мають порушення розвитку. 

 Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми молодшого дошкільного 

віку (4-5 років), які мають порушення розвитку. 

 Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку 

(5-6 років), які мають порушення розвитку. 

 Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку 

(6-7років), які мають порушення розвитку.  

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на лекційних і 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використував надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності в ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи чи іспиту є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань, відповіді на які 

дають можливість оцінити рівень оволодіння знаннями з теоретичних основ курсу, а 

також вміння комплексно застосовувати ці знання у процесі роботи в умовах інклюзії. 



Форма підсумкового контролю 

Залік (проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями). 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Залік  

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» 

 

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. 



 


