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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Денна форма навчання

Галузь знань,
спеціальність,
освітньо-професійна
програма, освітній
рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

01 Освіта

Вибіркова
Рік підготовки 3

Кількість годин/кредитів
150/5

012
Дошкільна освіта

Семестр 6
Лекції 26 год.
Практичні 28 год.
Самостійна робота 86 год.

ІНДЗ: немає

бакалавр

Консультації – 10 год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Програма з вибіркової навчальної дисципліни «Основи дошкільної корекційної
педагогіки» є нормативним документом Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, який розроблено кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти на основі
освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до навчального плану для
галузі знань 01 Педагогічна освіта, напряму підготовки 012 «Дошкільна освіта» денної форми
навчання. Навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає обсяги знань, які повинен
опанувати здобувач першого (бакалаврського) рівня відповідно до вимог освітньокваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
«Основи дошкільної корекційної педагогіки».
Викладання курсу «Основи дошкільної корекційної педагогіки» будується на основі
тісного зв’язку теорії та практики: на навчанні студентів вмінню спостерігати та аналізувати
різні види порушень психофізичного розвитку, виявляти наявні труднощі у навчанні та
вихованні, знаходити способи їх корекції та компенсації.
Мета вивчення курсу полягає у засвоєнні методології та методів спеціального підходу
до педагогічних фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалам, специфіку їх навчання та
виховання, формування вміння характеризувати основні напрямки корекційної роботи з
означеною категорією дітей.
Предметом курсу «Основи дошкільної корекційної педагогіки» є вивчення розвитку,
навчання, виховання дітей з особливими освітніми проблемами та пристосування їх до життя
у навколишньому середовищі.
Об’єктом курсу є - основи дефектологічних знань.
Методологія курсу ґрунтується на принципах системності; науковості, діяльніснотворчого підходу до професійної підготовки педагогічних кадрів в галузі дошкільної освіти.
Важливе значення має взаємозв’язок теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які
отримують студенти на лекціях, практичних заняттях, в процесі самостійної роботи, а також
при перевірці глибини і міцності знань під час іспиту.
Наукову основу дисципліни складають теоретичні розробки видатних педагогів –
корекційних педагогів та корекційних психологів, а також провідних сучасних вчених у галузі
спеціальної освіти

3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
- закономірності психофізичного розвитку дитини;
- складові поняття «дитина з особливими освітніми потребами»;
- характеристика різних видів порушень психофізичного розвитку, їх причини та
особливості прояву;
- складність структури та особливості процесу аномального розвитку;
- диференціація різних видів порушень психофізичного розвитку;
- визначення корекційних та компенсаторних можливостей аномального розвитку.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
Змістовий модуль 1. “Науково-теоретичні основи корекційної допомоги дітям
дошкільного віку із вадами психофізичного розвитку” викладено питання, які є її теоретичною
основою. Предмет, завдання, принципи, методи, засоби і понятійно-категоріальний апарат
корекційної педагогіки та інші розкривають державну політику в справі спеціальної освіти
дітей дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку.
Змістовий модуль 2. “Диференційована система спеціальних закладів для
дошкільників із вадами психофізичного розвитку в Україні” йдеться про типи спеціальних
дошкільних навчальних закладів та їх нормативно-правове забезпечення щодо колекційної
допомоги дітям із вадами психофізичного розвитку.
Змістовий модуль 3. “Корекційно-реабілітаційний супровід дітей із вадами
психофізичного розвитку в системі дошкільної освіти“ розкриваються сутність, зміст і
принципи корекційно-реабілітаційного супроводу дошкільників означеної категорії в системі
дошкільної освіти.
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, відведених на:
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
Усього
Лекції
Практ.
Сам. роб. Конс. з дисц.
заняття
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1
Науково-теоретичні основи корекційної допомоги дітям дошкільного віку із вадами
психофізичного розвитку
Тема 1. Предмет і завдання
14
2
2
10
дошкільної корекційної
педагогіки. Взаємозв'язок
дошкільної корекційної
педагогіки з іншими галузями
знань.
Тема 2. Становлення та
16
2
2
10
2
розвиток дошкільної
колекційної педагогіки як
науки
Тема 3. Психолого16
2
2
10
2
педагогічна сутність
корекційно-педагогічної
діяльності вихователя ЗДО.
Тема 4. Дошкільник із
16
2
2
10
2
відхиленнями у розвитку та
поведінці – об'єкт і суб'єкт
корекційно-педагогічної

діяльності
Тема 5. Особливості корекційної
роботи в ДНЗ в умовах
інклюзивного навчання
Разом за змістовим модулем 1

18

4

4

10

80
12
12
50
6
Змістовий модуль 2.
Диференційована система спеціальних закладів для дошкільників із вадами
психофізичного розвитку в Україні
Тема 6. Нормативно-правове
10
2
2
6
забезпечення корекційної
допомоги дітям із вадами
психофізичного розвитку
Тема 7. Типи спеціальних
14
2
4
6
2
дошкільних закладів в Україні та
специфіка завдань їх діяльності
Разом за змістовим модулем 2
24
4
6
12
2
Змістовий модуль 3.
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей із вадами психофізичного розвитку в системі
дошкільної освіти
Тема 8. Єдність діагностики та
14
2
2
8
2
корекції в роботі і дітьми з
психофізичними порушеннями
Тема 9. Сутність, зміст і
16
4
4
8
принципи корекційнореабілітаційного супроводу
Тема 10. Планування і
16
4
4
8
організація корекційної роботи у
спеціальному закладі дошкільної
освіти
Разом за змістовим модулем 3
46
10
10
24
2
Усього годин
150
26
28
86
10
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Назви змістових модулів, тем та завдання
годин
Змістовий модуль 1
Науково-теоретичні основи корекційної допомоги дітям дошкільного віку із вадами
психофізичного розвитку
Тема 1. Предмет і завдання дошкільної корекційної педагогіки.
Взаємозв'язок дошкільної корекційної педагогіки з іншими галузями знань.
Понятійний апарат дошкільної корекційної педагогіки. Вимоги до змісту й
обсягу теоретичних знань та практичних умінь, навичок та досвіду студентів із
курсу. Взаємозв’язок дошкільної корекційної педагогіки як однієї з галузей
педагогічної науки із блоком психолого-педагогічних та спеціальних дисциплін
(загальна педагогіка, спеціальна педагогіка, загальна психологія, філософія,
10
соціальна педагогіка, соціальна психологія, соціологія, педіатрія, неврологія,
психіатрія, психопатологія, психотерапія, офтальмологія, отоларингологія тощо).
Роль ранньої корекції та соціалізації дошкільників із психофізичними вадами.
Значення наукової спадщини Л. С. Виготського у розвитку дошкільної корекційної
педагогіки.
Тема 2. Становлення та розвиток дошкільної корекційної педагогіки як
науки.
Історія становлення і розвитку корекційно-педагогічної діяльності із дітьми

дошкільного віку (медичний аспект, психологічний аспект, педагогічний аспект,
10
соціологічний аспект). Історія розвитку дошкільної корекційної педагогіки у
Західній Європі. Особливості ставлення до особистості з психофізичними
нестатками у епоху античності, середньовіччя, відродження. Становлення
вітчизняної дефектологічної науки.
Сучасний стан корекційно-педагогічної допомоги дошкільникам із
психофізичними вадами в Україні
Тема 3. Психолого-педагогічна сутність корекційно-педагогічної
діяльності вихователя ЗДО
Поняття «корекція». Мета корекційного процесу. Корекційно-педагогічна
діяльність як психофізіологічне та соціально-педагогічне явище, що охоплює
процес освіти. Необхідність проведення корекційно-педагогічної діяльності.
Принципи, зміст та основні напрями корекційно-педагогічної діяльності вихователя.
Професійно-педагогічна діяльність вихователя.
Загальні вимоги до професійно-педагогічної діяльності вихователя із дітьми,
що мають відхилення у розвитку та поведінці. Професійна готовність до
педагогічної діяльності як інтегральна модель
Тема 4. Дошкільник із відхиленнями у розвитку та поведінці – об'єкт і
суб'єкт корекційно-педагогічної діяльності.
Поняття «норма»-«аномалія» як міждисциплінарна проблема. Кризи у
розвитку дітей дошкільного віку. Психічне здоров'я й фактори ризику у дитячому
10
віці. Вікові та індивідуальні особливості дітей з відхиленнями у розвитку та
поведінці. Проблеми емоційного розвитку у дитячому віці. Характерологічні
відхилення в розвитку та поведінці дошкільників. Природа дитячої агресії. Причини
та умови деформації особистісного розвитку дитини
Тема 5. Особливості корекційної роботи в ЗДО в умовах інклюзивного
навчання.
Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. Стан спеціального
10
навчання та інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку в
загальноосвітній простір України. Проблеми родинного виховання дошкільників,
які потребують корекції психофізичного розвитку в умовах інклюзії.
Разом за змістовим модулем 1
50
Змістовий модуль 2.
Диференційована система спеціальних закладів для дошкільників із вадами
психофізичного розвитку в Україні
Тема 6. Нормативно-правове забезпечення корекційної допомоги дітям
із вадами психофізичного розвитку.
Міжнародні стандарти в галузі проблеми дітей із відхиленнями у розвитку.
6
Декларація прав дитини. Конвенція про права дитини. Особливості ведення
документації корекційним педагогом та педагогом-вихователем
Тема 7. Типи спеціальних дошкільних закладів в Україні та специфіка
завдань їх діяльності.
Особливості комплектування освітньо-корекційних закладів для дітей із
6
різними відхиленнями психофізичного розвитку. Гра як провідний метод і форма
корекційного навчання у ЗДО.
Разом за змістовим модулем 2
12
Змістовий модуль 3.
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей із вадами психофізичного розвитку в системі
дошкільної освіти
Тема 8. Єдність діагностики та корекції в роботі і дітьми з
психофізичними порушеннями.
Організація діагностичної роботи в діяльності ПМПК різних рівнів. Значення

ранньої діагностики для розвитку і соціалізації дитини. Диференційна діагностика.
Принципи та методи діагностики порушень психофізичного розвитку. Загальні та
специфічні закономірності розвитку дитини. Структура порушення. Поняття: норма
та порушення, онтогенез, дизонтогенез.
9. Сутність, зміст і принципи корекційно-реабілітаційного супроводу.
Корекційна спрямованість корекційно-реабілітаційного супроводу в
спеціальних
дошкільних
навчальних
закладах.
Принципи
корекційнореабілітаційного супроводу. Методи вивчення дітей дошкільного віку із вадами
психофізичного розвитку.
10.Планування і організація корекційної роботи у спеціальному
дошкільному закладі.
Основні етапи і принципи корекційно-розвивальної роботи. Цілі та завдання
психокорекцій них заходів. Організація, зміст і методи формування продуктивної
діяльності дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку.
Основні напрямки корекційної роботи з розвитку мовлення дошкільників, які
потребують корекції психофізичного розвитку. Індивідуальна корекційно-освітня
робота з дітьми в умовах спеціального ЗДО. Особливості оцінювання та складання
індивідуального навчального плану.
Разом за змістовим модулем 3
Всього

8

8

8

24
86

6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з трьох змістових модулів та її вивчення не передбачає
виконання ІНДЗ. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із
сумарної кількості балів за:
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).
Модульний контроль
Поточний контроль

(мах = 60 балів)

Загальна
кількість
балів

(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
модуль 1
Т1
5

Змістовий
модуль 2

Т2 Т3 Т4 Т5
5

5

5

Модуль 2

5

Змістовий
модуль 3

Т6

Т7

Т8

Т9

Т 10

5

5

5

5

5

МКР
1

МКР
2

МКР
3

30

10

20

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики

90 – 100

Відмінно

82-89

Дуже добре

75-81

Добре

67-74

Задовільно

60-66

Достатньо

1-59

Незадовільно

для заліку

зараховано

не зараховано (з можливістю
повторного складання)
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Взаємозв'язок дошкільної корекційної педагогіки з іншими галузями знань.
2. Відбір дітей у спеціальні дошкільні навчальні заклади та особливості їх
комплектування.
3. Вікові та індивідуальні особливості дітей з відхиленнями у розвитку та поведінці.
4. Вплив психічних особливостей розумово відсталих дітей на їхню діяльність.
5. Депривація та її види.
6. Диференціація стану ЗПР та легкої розумової відсталості.
7. Диференціація стану ЗПР та олігофренії.
8. Діти з гіпердинамічним синдромом та дефіцитом уваги.
9. Завдання дошкільного виховання дітей із психофізичними вадами та завдання
спеціальних ЗДО
10. Загальна характеристика контингенту спеціальних дошкільних навчальних закладів
для дітей із психофізичними вадами.
11. Значення ранньої діагностики для розвитку і соціалізації дитини.
12. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою.
13. Корекційна робота у спеціальних навчальних закладах та умови її ефективності.
14. Корекційна спрямованість корекційно-реабілітаційного супроводу в спеціальних
дошкільних навчальних закладах.
15. Корекційно-педагогічна діяльність як психофізіологічне та соціально-педагогічне
явище, що охоплює процес освіти.
16. Методи вивчення дітей дошкільного віку із вадами психофізичного розвитку.
17. Навчання та розвиток аномальних дітей.
18. Нормативно-правова база щодо організації корекційно-педагогічної діяльності у
ЗДО.
19. Олігофренія. Ступені розумової відсталості.
20. Організація діагностичної роботи в діяльності ПМПК різних рівнів.
21. Організація, зміст і методи корекційної допомоги дітям, із психофізичними вадами
у перед дошкільному та ранньому віці.
22. Основні категорії аномальних дітей.
23. Основні причини аномалій у дітей.
24. Особливості ведення документації корекційним педагогом та педагогомвихователем.
25. Особливості оцінювання та складання індивідуального навчального плану.
26. Особливості розвитку психічних процесів дітей-олігофренів.
27. Педагогічна характеристика дітей із ЗПР.
28. Понятійний апарат дошкільної корекційної педагогіки.
29. Поняття “аномальна дитина” та особливості аномального розвитку.
30. Поняття “затримки психічного розвитку” та її класифікація.
31. Поняття «корекція». Мета корекційного процесу.
32. Поняття «норма»-«аномалія» як міждисциплінарна проблема. Кризи у розвитку
дітей дошкільного віку.
33. Предмет, мета і завдання дошкільної корекційної педагогіки.
34. Принципи корекційно-реабілітаційного процесу.
35. Принципи та методи діагностики порушень психофізичного розвитку.
36. Принципи, зміст та основні напрями корекційно-педагогічної діяльності
вихователя.
37. Причини виникнення розумової відсталості.
38. Проблеми родинного виховання дошкільників, які потребують корекції
психофізичного розвитку в умовах інклюзії.

39. Програми виховання та навчання дошкільників, які потребують корекції
психофізичного розвитку у спеціальних ЗДО.
40. Психічне здоров'я й фактори ризику у дитячому віці.
41. Складність структури та особливості процесу аномального розвитку.
42. Стан спеціального навчання та інтегрування дітей з порушеннями психофізичного
розвитку в загальноосвітній простір України.
43. Становлення та розвиток дошкільної корекційної педагогіки як науки.
44. Характеристика астенічного стану при ЗПР.
45. Характеристика ідіотії.
46. Характеристика основних категорій аномальних дітей.
47. Характеристика психофізичного інфантилізму при ЗПР.
48. Характеристика розладів вищої нервової діяльності при олігофренії.
49. Характеристика стану дисгармонійного розвитку при ЗПР.
50. Характеристика ступеня та якості первинного дефекту, своєрідність вторинних
відхилень.
51. Характеристика церебрастенічного стану при ЗПР.
52. Характерологічні відхилення в емоційному розвитку та поведінці дошкільників.

