1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Вид дисципліни

обов’язкова

Мова викладання, навчання, оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/годин

1/30

Курс

4

Семестр

8

Кількість змістових модулів з розподілом:

2

Обсяг кредитів

1

Обсяг годин, в тому числі:

30

Аудиторні

18

Модульний контроль

2

Семестровий контроль

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

10
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомити студентів із підходами держави і суспільства до
організації освіти дітей, які мають особливості психофізичного розвитку,
основними
поняттями
корекційної
педагогіки,
особливостями
і
закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами,
комплектуванням освітніх закладів для них.
Завдання: сформувати позитивне професійне та загальнолюдське
ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність фахово
здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та
здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що
потребують корекції психофізичного розвитку; висвітлювати науковотеоретичні основи побудови процесу навчання, виховання та корекції порушень
дітей з психофізичними вадами в Україні; формування у студентів навичок та
вмінь творчо застосовувати професійні знання на практиці; організувати
самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з
дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками,
періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти
такими предметними компетентностями:
 знання загальних основ дисципліни: предмету і завдань корекційної
педагогіки, видів порушень психофізичного розвитку та їх причини,
особливостей комплексної диференціальної діагностики відхилень у
психофізичному розвитку; освітні заклади для осіб з вадами
психофізичного розвитку та їх комплектування;
 розуміння психолого-педагогічної характеристики дітей з різними
порушеннями психофізичного розвитку та особливостей роботи з ними в
умовах корекційної та інклюзивної освіти;
 знання змісту і форм роботи з родинами, які виховують дітей з
особливостями психофізичного розвитку.
 вміння здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у
навчанні, та адекватно оцінювати причини, які їх викликають;
 здатність своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати
правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції
психофізичного розвитку;
 вміння здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з
особливостями психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та
інклюзивної освіти;
 вміння формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної
взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 вміння проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної
інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

3. Результати навчання за дисципліною.
- вміти визначати предмет і завдання дефектології;
- визначати основні види аномального розвитку;
- знати про освітні заклади для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх
комплектування;
- вміти давати психолого-педагогічну характеристику дітей з різними
порушеннями психофізичного розвитку;
- знати змісту і форм роботи з родинами, які виховують дітей з особливостями
психофізичного розвитку;
- вміти своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати
правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції
психофізичного розвитку;
- вміти здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з
особливостями психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та
інклюзивної освіти;
- розуміти особливості проведення обстеження дітей з порушеннями
психофізичного розвитку;
- знати особливості побудови навчально-виховного процесу з дітьми, що
мають порушення психофізичного розвитку;:
- вміти встановлювати закономірності і особливості навчально-виховного
процесу в спеціальних закладах для дітей з психофізичними порушеннями,
визначати мету, завдання, зміст, принципи та методи навчання, виховання та
трудової підготовки;
- вміти визначати ефективні шляхи та засоби профілактики психофізичних
порушень;
- виявляти особливості та шляхи покращення життя та діяльності дітей з
психофізичними порушеннями в соціальному оточенні (сім’ї, трудових та
навчальних колективах).
- визначати та удосконалювати форми та зміст корекційно-педагогічного
процесу, спрямованого на подолання психофізичних порушень у дітей
молодшого шкільного віку;
- вміти проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної
інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку;
- вміти формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії
з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;

4.Структура навчальної дисципліни
Розподіл годин між видами

Назви змістових модулів і тем

Аудиторна
Усього

Лекції

Семіна
Сам.
Індивід
р
р

Змістовий модуль 1.
Загальні основи корекційної педагогіки.
1. Предмет і завдання корекційної
2
2
педагогіки. Особи з вадами
психофізичного
розвитку
в
умовах інклюзивного навчання
2.
Види
порушень
2
2
2
2
8
психофізичного розвитку та їх
причини
(загальна
характеристика).
Комплексна
диференціальна
діагностика
відхилень у психофізичному
розвитку. Освітні установи для
осіб з вадами психофізичного
розвитку та їх комплектування.
Психолого-педагогічний
моніторинг розвитку дитини
Разом
10
4
2
2
2
Змістовий модуль ІІ.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з різними вадами
психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного
навчання
3.
Особливості
розвитку,
2
2
4
8
навчання
та
виховання
особистості
при
глибоких
порушеннях
слуху,
зору,
мовлення, рухової сфери.
4 Особливості розвитку, навчання
2
2
2
4
10
та виховання особистості при
порушеннях інтелекту, затримках
психічного розвитку, відхиленнях
емоційно-вольової
сфери
та
соціальної поведінки..
8. Модульна контрольна робота
2
Разом
Усього годин

20
30

4
8

4
6

2
4

8
10

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I. Загальні основи корекційної педагогіки.
Тема1. Предмет і завдання корекційної педагогіки. Особи з вадами
психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання
Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної
педагогіки. Галузі корекційної педагогіки. Перспективи розвитку корекційної
педагогіки в Україні. Поняття «діти з вадами психофізичного розвитку». Форми
освіти дітей з особливими потребами (інституціалізація, інтеграція, інклюзія).
Основні поняття теми: корекційна педагогіка, корекція, реабілітація,
абілітація, інтеграція, інклюзія, інклюзивна освіта, соціальна адаптація,
спеціальні освітні заклади, особливі освітні потреби,.
Основна література: 1, 3. Додаткова література: 11, 13
Тема 2. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна
характеристика). Комплексна диференціальна діагностика відхилень у
психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами
психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний
моніторинг розвитку дитини.
Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку. Причини
порушень психофізичного розвитку. Зміст та принципи роботи інклюзивноресурсних центрів. Завдання інклюзивно ресурсних центрів. Методи
діагностики інклюзивно-ресурсних центрів Індивідуальний навчальний план.
Диференціація системи закладів для дітей, що потребують корекції
психофізичного розвитку. Можливості інтегрованої та інклюзивної освіти
дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку. Індивідуальне
навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації
корекційно-педагогічного
процесу.
Завдання
психолого-педагогічного
супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Напрямки та принципи
моніторингової діяльності. Об'єкт моніторингової двяльності
Основні
поняття
теми:
сурдопедагогіка,
тифлопедагогіка,
олігофренопедагогіка, логопедія та логодидактика, затримка психічного
розвитку, аутизм, олігофренія і деменція, ідіотія; імбецильність, дебільність,
сліпота і слабкозорість, дитячий церебральний параліч, натальний,
постнатальний, пренатальний періоди, інклюзивно-ресурсний центр. спеціальні
заклади, інтегроване та інклюзивне навчання, індивідуальне навчання,
спеціальна школа (школа-інтернат), логопедичний пункт, діагностика,
моніторинг
Семінарське заняття 1. Предмет і завдання корекційної педагогіки. Особи з
вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Види
порушень психофізичного розвитку та їх причини.
Основна література: 1, 3. Додаткова література: 11, 13

Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при
глибоких порушеннях слуху, зору, мовлення, рухової сфери.
Роль слуху в розвитку людини. Причини виникнення та класифікація
порушень слухової функції. Навчання і виховання дітей з порушеннями
слухової функції у спеціальних закладах. Організація допомоги учням з
порушеннями слуху в умовах загальноосвітньої школи. Порушення зору як
психолого-педагогічна проблема. Класифікація порушень зорової функції та
причини їхнього виникнення. Навчання і виховання дітей з порушеннями
зорової функції у спеціальних закладах. Організація допомоги учням з
порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи. Психолого-педагогічна
характеристика дітей з порушеннями мовлення. Навчання і виховання дітей з
порушеннями мовлення. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують
логопедичної допомоги, в умовах закладів загальної середньої освіти. Діти з
порушенням опорно-рухового апарату та моторного розвитку. Дитячий
церебральний параліч. Врахування особливостей порушень моторної сфери у
різних видах навчальної діяльності дітей, організація їх спілкування та участі у
позакласній роботі. Комплексні порушення психофізичного розвитку дітей, їх
види та врахування в умовах інклюзивного навчання.
Основні поняття теми: зоровий аналізатор, гострота зору, вроджена
сліпота, набута сліпота, прогресуючі і стаціонарні порушення, діти зі зниженим
зором, спеціальні школи (школи-інтернати) для сліпих та дітей зі зниженим
зором, слухового аналізатора, рівень інтенсивності різних типів звуків, глухота,
туговухість, фактори ендогенного та екзогенного впливу.
Семінарське заняття 2. Види порушень психофізичного розвитку та їх
причини (загальна характеристика). Комплексна диференціальна діагностика
відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами
психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний
моніторинг розвитку дитини. : центральна нервова система, внутріутробна
патологія, афонія, дисфонія, тахілалія, брадилалія, заїкання, дислалія, дизартрія,
ринолалія,
алалія,
афазія,
дисграфія,
фонетико-фонематичний
недорозвиток мовлення, загальний недорозвиток мовлення, прояви
мовленнєвого негативізму, спеціальні логопедичні класи, логопедичні
пункти, параліч, дитячий церебральний параліч.
Основна література: 1, 2,3, 4,5. Додаткова література: 1, 5, 6, 7, 8, 9,
11,13,14.
Тема 4. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при
порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку, відхиленнях
емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями інтелекту.
Принципи корекційної спрямованості навчально-виховного процесу у
спеціальній школі. Навчання і виховання дітей з порушеннями інтелекту у
спеціальних закладах. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу
до дітей з порушеннями інтелекту в умовах індивідуального навчання
Психолого-педагогічна характеристика дітей з ЗПР. Корекційна спрямованість

навчально-виховного процесу у роботі із дітьми із ЗПР.
Основні поняття теми: розумова відсталість, легка розумова відсталість,
помірна розумова відсталість, затримка психічного розвитку, мозкова
дисфункцієя, доброякісна ЗПР, церебрально-органічна ЗПР, корекційна робота,
олігофренія , деменцієя , компенсація, корекція, предметно-практична
діяльність, імпульсивність, органічний інфантилізм, синдром гіперактивності з
дефіцитом уваги, мінімальна мозкова дисфункція, гіперкінетичні розлади,
психопатія, невроз, психічна травма, негативізм, демонстративність, апатія,
афект, аутизм.
Семінарське заняття 3. Особливості розвитку, навчання та виховання
особистості при порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку,
відхиленнях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки.
Основна література: 1,3. Додаткова література: 13, 16

6. Контроль навчальних досягнень
6.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Робота на семінарі (доповідь,
виступ, повідомлення, участь у
дискусії)
Виконання
завдання
для
самостійної роботи
Виконання модульної контрольної
роботи
Разом

Модуль 2

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна
кількість балів за
одиницю

Модуль 1

1
1

2
1

2
1

2
2

2
2

10

1

10

2

20

5

1

5

2

10

25

-

-

1

25

18

59

Максимальна кількість балів: 77
Розрахунок коефіцієнта: 0,77
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Змістовий модуль I. Загальні основи корекційної педагогіки.
Тема 1. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна
характеристика). Комплексна диференціальна діагностика відхилень у
психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного
розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку
дитини.
Проаналізувати основні причини порушень психофізичного розвитку.
Розглянути зміст Положення про інклюзивно-ресурсні центри Зміст та
принципи роботи інклюзивно-ресурсних центрів. Завдання інклюзивноресурсних центрів. Методи діагностики інклюзивно-ресурсних центрів. Дати
перелік та характеристику освітнім установам для осіб з вадами
психофізичного розвитку. Проаналізувати новий порядок зарахування осіб з
особливим освітніми потребами до спеціальних закладів освіти (Друкована
робота у вигляді аналітичного звіту об’ємом до 4 сторінок)

Змістовий модуль ІІ.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з різними вадами
психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах
інклюзивного навчання
Тема 2. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при
глибоких порушеннях слуху, зору, мовлення, рухової сфери..
Проаналізувати можливість організація допомоги учням з порушеннями
зору та слуху в умовах спеціальної освіти та інклюзивної освіти в умовах
закладу загальної середньої освіти. Організація допомоги учням з порушеннями
мовлення та опорно-рухового апарату в умовах спеціальної освіти та
інклюзивної освіти в умовах закладу загальної середньої освіти. (Друкована
робота у вигляді практичних порад вчителю об’ємом до 6 сторінок)
Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при
порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку, відхиленнях емоційновольової сфери та соціальної поведінки.
Організація допомоги учням з ЗПР, вадами розумового розвитку в умовах
спеціальної та інклюзивної освіти в умовах закладу загальної середньої освіти.
Організація допомоги учням з порушеннями емоційно-вольової сфери та
соціальної поведінки в умовах спеціальної освіти та інклюзивної освіти в
умовах закладу загальної середньої освіти. (Друкована робота у вигляді
практичних порад вчителю об’ємом до 6 сторінок)
Критерії оцінювання самостійної роботи.
Самостійна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Критерії
оцінювання викладені у таблиці:
Бал
Критерій оцінки
5
Робота виконана в повному обсязі, залучені альтернативні
джерела інформації. Виконане завдання має практичну
користь для подальшої професійної діяльності студента.
4
Робота виконана майже на 60 - 90% від загального обсягу та
допускаються незначні помилки. Виконане завдання має
практичну користь для подальшої професійної діяльності
студента.
3
Обсяг виконаних завдань становить 30 – 59 %. Практична
користь від виконаного завдання не значна.
2
Обсяг виконаних завдань становить 10 – 29 %. Практична
користь від виконаного завдання майже відсутня.
1
Обсяг виконаних завдань становить менше 10%. Практична
користь від виконаного завдання відсутня.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної
роботи, яка містить 3 питання. Контрольна робота розробляється не менше, ніж
у 4 варіантах. Кожне питання оцінюється у 8 балів та 1 бал за загальне
оформлення роботи та сумлінність виконання.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Форма проведення заліку: за результатами поточного контролю
(відвідування лекцій, семінарських та практичних занять, поточне опитування,
виконання самостійних завдань та певних видів робіт на семінарських заняттях)
Рейтингова оцінка
А
В
С
D
E
FX

F

6.5. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за 100-бальною
Значення оцінки
шкалою
90-100
Відмінно
82-89
Дуже добре
75-81
Добре
69-74
Задовільно
60-68
Достатньо
35-59
Незадовільно з
можливим повторним
складанням
1-34
Незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
курсу

Теми лекцій

5 балів

5 балів

5 балів

Модульна контрольна робота

Залік

Особливості розвитку, навчання
та виховання особистості при
порушеннях інтелекту, затримках
психічного розвитку,
відхиленнях емоційно-вольової
сфери та соціальної поведінки.

Особливості розвитку, навчання
та виховання особистості при
порушеннях інтелекту,
затримках психічного розвитку,
відхиленнях емоційно-вольової
сфери та соціальної поведінки.

Самостійна
робота
Види поточного
контролю
Підсумковий
контроль

Види порушень психофізичного Види порушень психофізичного
розвитку та їх причини
розвитку та їх причини (загальна
(загальна характеристика).
характеристика). Комплексна
Комплексна диференціальна
диференціальна діагностика
діагностика відхилень у
відхилень у психофізичному
психофізичному розвитку.
розвитку. Освітні установи для
Освітні установи для осіб з
осіб з вадами психофізичного
вадами психофізичного
розвитку та їх комплектування.
розвитку та їх комплектування.
Психолого-педагогічний
Психолого-педагогічний
моніторинг розвитку дитини
моніторинг розвитку дитини
Особливості розвитку, навчання Особливості розвитку, навчання
та виховання особистості при
та виховання особистості при
глибоких порушеннях слуху,
глибоких порушеннях слуху,
зору, мовлення, рухової сфери.
зору, мовлення, рухової сфери.

Теми
семінарських
занять

Предмет і завдання корекційної
педагогіки. Особи з вадами
психофізичного розвитку в
умовах інклюзивного навчання

7. Навчально-методична карта дисципліни «Основи корекційної
педагогіки
Разом: 36 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 6 год., індивідуальна
робота – 4 год., самостійна робота – 16 год., підсумковий контроль – 2 год.
Модулі
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Психолого-педагогічна
характеристика дітей з
різними вадами
Загальні основи корекційної педагогіки. психофізичного розвитку
Назва модуля
та особливості роботи з
ними в умовах
інклюзивного навчання
1
2
3
4
Лекції

1.
2.
3.

4.
5.
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