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Дисципліна Вибіркова дисципліна 12 

«Методика роботи гувернера-дефектолога» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 

016 Спеціальна освіта / Корекційна психопедагогіка та 

логопедія 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 4 (8 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

150 год, з них: лекц. – 20 год, практ. – 34 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Спеціальної та інклюзивної освіти 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти  

Стасюк Людмила Павлівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для студентів – бажання вивчати дисципліну. 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  

а) конкретизація загально дидактичних методів, засобів 
навчання, які застосовуються для організації навчального 

процесу гувернера-дефектолога;  

б) формування у студентів професійних компетенцій з 

методики гувернера для дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття 

сутності гувернерства як педагогічної системи індивідуального 
навчання і виховання дітей; вивчення змісту, підбір форм 

організації та особливостей роботи гувернера-дефектолога з 

дітьми із особливими освітніми потребами.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Вивчення дисципліни передбачає такі програмні 

результати навчання:  

РН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті 

професійних завдань.  

РН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність 

організації освітньо-корекційного процесу в різних типах 

закладів.  

РН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про 

методики, технології, форми і засоби реабілітації та 

корекційно-розвивального навчання дітей з особливими 

освітніми потребами.  

РН13. Володіти методиками сприяння соціальній 

адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої 

підготовки до суспільної та виробничої діяльності.  

РН15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні 

універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та 

програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, 

зокрема електронні; спеціальну апаратуру та інструменти. 



Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

По завершенні вивчення дисципліни здобувачі набудуть 

загальні (ЗК) і фахові (СК) компетентності, а саме: 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК-8. Здатність працювати в команді.  

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК-12. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо 

збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, 

соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. 

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій 

функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, 

навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими 

освітніми потребами. 

СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, 

дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у 

сфері професійної діяльності. 

СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-

корекційну роботу з урахуванням структури та 

особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, 

зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану 

та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми 

потребами. 

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-

освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, 

дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно 

обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне 

забезпечення. 

СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати 

комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та 

соціальний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах 

закладів. 

СК-7. Здатність дотримуватися вимог до організації 

корекційно-розвивального освітнього середовища. 

СК-10. Здатність до системного психолого-

педагогічного супроводу сім’ї, яка виховує дитину з 

особливими освітніми потребами. 

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, 

правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.  

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, 

створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні 

умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої 

соціальної інтеграції. 

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з 

особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями 



та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх 

індивідуальних потреб. 

СК-17. Здатність самостійно освоювати нові науково-

педагогічні, корекційні, ергономічні та оздоровчі теорії та 

технології; забезпечувати фізичний розвиток, корекцію, 

реабілітацію і зміцнення здоров’я осіб з особливими 

освітніми потребами на засадах педагогічної інноватики. 

Інформаційне забезпечення та/або 

web-посилання 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 


