
            НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

                «ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

 

                     Структурно-логічна схема навчальної дисципліни 

                    Роль і значення навчальної дисципліни у підготовці фахівців. 

 

         Kypc «Основи викладання спеціальної педагогіки» є однією з наукових 

дисциплін, які впливають на компетентність майбутнього педагога і 

психолога. Він має сформувати адекватне ставлення майбутніх спеціалістів 

до осіб з вадами психофізичного розвитку; забезпечити їхню готовність 

професійно здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, 

що потребують корекції психофізичного розвитку, з метою їх інтеграції в 

сучасну систему соціальних стосунків. Зміст та структура курсу базуються на 

анатомо-фізіологічних дисциплінах, загальній та віковій психології, 

реалізують зв'язки з дисциплінами загального педагогічного циклу. 

        Мета курсу — ознайомити студентів із підходами держави і суспільства 

до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного 

розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної 

психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій осіб 

з психофізичними вадами, комплексним діагностичним обстеженням дітей та 

комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та 

індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання і 

виховання кожної із категорій дітей.  

         Основні завдання дисципліни: 

 сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до 

осіб із порушеннями психофізичного розвитку; готовність фахово 

здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти 

відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний 

супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;  



 висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу навчання, 

виховання та корекції порушень дітей з психофізичними вадами в 

Україні; сформувати у студентів навички та вміння 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.  

          Результати навчання.  

         Студенти мають знати: 

 загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання спеціальної 

педагогіки і спеціальної психології; види порушень психофізичного 

розвитку та їх причини; комплексну диференціальну діагностику 

відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб із 

проблемами в психофізичного розвитку та їх комплектування;  

 психолого-педагогічна характеристику дітей з різними порушеннями 

психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах 

корекційної та інклюзивної освіти;  

 зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами 

психофізичного розвитку.  

Студенти мають вміти:  

 здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у 

навчанні, та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі 

спричиняють; 

 своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати 

правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують 

корекції психофізичного розвитку; 



 здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з 

вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної 

освіти; 

 формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії 

з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку; 

 проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації 

про осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 

Методи викладання дисципліни. 

Вивчення курсу грунтується на засадах особистісно-орієнтованого 

навчання, побудові суб'єкт-суб'єктних стосунків із студентами. 

Використовуються: традиційна та активна лекція, пояснення, бесіда, дискусії, 

моделювання, ділові ігри, розв'язання педагогічних ситуацій, програмовані та 

практичні завдання, проведення занять у спеціальних закладах, перегляд 

відеозаписів.  

Методи оцінювання: поточне усне та письмове опитування, 

тестування; написання рефератів, індивідуальні практичні завдання; 

підсумковий тестовий контроль. 

Форми підсумкового контролю: залік, екзамен. 
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1.1. 

 

Предмет і завдання 

корекцій- ної 

педагогіки та 

спеціальної психології. 

Особи з вадами 

психофізичного 

розвитку в умовах 

причини (загальна 

характеристика). 

Загальні та специфічні 

закономірності 

розвитку, навчання і 

виховання дітей, які 

потребують корекції 

психофізичного 

розвитку  інклюзивного 

навчання 

 

 

 

 

 

2 
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1.2. 
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вадами психофізичного 
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Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання 
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глибоких 
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сурдопедагогіки) 
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2.2. 

 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання 
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тифлопедаго- гіки) 
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2 
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затримках 

психічного 

розвитку, 

відхиленнях 

емоційно-вольової 
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соціальної 

поведінки (питання 

корекційної 

психопедагогіки)  
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3. Всього по модулю 

2 

36 16 10 - 4 6 

4. Разом по 

дисципліні 

72 32 16 2 8 14 



Модуль I 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ TA 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Тема 1.1 

ДІТИ  3  ПОРУШЕННЯМИ  ПСИХОФІЗИЧНОГО  РОЗВИТКУ ЯК 

СУБ'ЄКТ  КОРЕКЦІЙНОЇ  ОСВІТИ 

                                            План 

1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку. 

2. Причини порушень психофізичного розвитку. 

3. Особливості процесу аномального розвитку. 

                                   Література 

4. Бородулина C. Ю. Коррекционная педагогика: психолого- педагогическая 

коррекция отклонений в развитии и поведении школьников /  

C. Ю. Бородулина. — Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 c.  

5. Выготский Л. C. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Л. C. Выготский / 

под ред. T. А. Власовой. — M. : Педагогика, 1983. — T. 5. Основы 

дефектологии.  — 368 c.  

6. Ефимова Л. K. Почему болеет ребенок / Л. K. Ефимова. — K. : Здоров'я, 

1984. - 70 c. 

7. Лапшин В. А. Основьі дефектологии : учеб. пособие для студ. гіед. ин-тов / 

В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. — M. : ГІросвещение, 1991. — 143c. 

8. Петрова В. Г. Кто они, дети c отклонениями в развитии? 2-е изд. /  

В. Г. Петрова, И. В. Белякова. — M. : Флинта ; Moc- ковский социально-

психологический институт, 2000. – 104 c. 

9. Синьов В. M. Основи дефектології : навчальний посібник / В. M. Синьов, 

Г. M. Коберник. K. : Вища школа, 1994. 143c. 

10. Специальная педагогика : учебное пособие / под ред. H. M. Назаровой. 

— M. : Академия, 2000. — 400 c. 



11. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / за ред. 

академіка В. I. Бондаря. Луганськ : Альма- матер, 2003. — 436 c. 

 

ПЕРЕДМОВА 

        Ha сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі корекційної 

освіти, пов'язані з переосмисленням ставлення до організації навчання і 

виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Влада, 

педагогіка, пересічні громадяни прагнуть наблизитись до розуміння 

труднощів, з якими зустрічаються ці особи; активно дискутують з приводу 

переваг спеціальної чи інтегрованої освіти; намагаються створити певні 

умови для їхнього життя (пандуси, сурдопереклад тощо); впроваджують 

зарубіжний досвід. Практика європейських країн, США, Канади свідчить, що 

діти з особливостями психофізичного розвитку можуть одержувати освіту не 

лише у спеціальних, відокремлених від загальної освіти закладах, а й у 

загальноосвітніх школах за моделлю інтегрованої чи інклюзивної освіти, яка 

передбачає надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від рівня 

їхнього розвитку. 

         Запровадження сучасних моделей організації навчання, виховання і 

реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку потребує не 

лише спеціальної організації матеріального середовища, а й підготовки 

психолого-педагогічного персоналу загальноосвітніх закладів, оскільки 

ефективність інтегрованого та інклюзивного навчання залежить від 

правильного психолого-педагогічного супроводу цих дітей, який 

забезпечують як вчителі-дефектологи, так і педагоги та психологи 

загальноосвітніх закладів.  

          3 часів зародження теорію навчання і виховання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку називали дефектологією. B останні роки внаслідок 

активізації міжнародних зв'язків, гуманізації освіти все частіше 

використовуються терміни «корекційна педагогіка», «спеціальна педагогіка», 



«спеціальна психологія». Розв'язання проблем корекційної педагогіки 

можливе на разі у тісному взаємозв'язку із загальною педагогікою та 

психологією. Зокрема, такими проблемами є раннє виявлення та діагностика 

відхилень у розвитку дітей, правильне тлумачення труднощів у навчанні, 

адекватна психолого-педагогічна допомога. 

          Наказом MOH України за № 691 від 02.12.2005 p. «Про створення умов 

щодо забезпечення права на освіту oci6 з інвалідністю» передбачено 

включення у навчальні плани дисципліни «Основи корекційної педагогіки» 

у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, які готують фахівців за 

напрямом «Педагогічна освіта». Окрім того, навчальними планами 

спеціалізацій «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична 

психологія» передбачено навчальну дисципліну «Основи дефектології»,  

зміст якої по суті є тотожним.    

Ha забезпечення цих дисциплін і спрямовано цей навчальний посібник. 

Його метою є ознайомлення майбутніх педагогів і психологів із спеціальною 

педагогікою як наукою; дітьми із порушеннями психофізичного розвитку як 

суб'єктом корекційної освіти; загальною характеристикою сучасної системи 

освітньо-корекційних послуг; із змістом і процедурою відбору дітей у 

спеціальні заклади, прийомами психолого-педагогічної допомоги дітям, що 

потребують корекції психофізичного розвитку. 

 

                      ТЕМА: Спеціальна педагогіка як наука. 

ПЛАН 

1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні 

категорії спеціальної педагогіки. 

2. Підрозділи спеціальної педагогіки: 

 корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка); 

 тифлопедагогіка; 

 сурдопедагогіка; 

 логопедія. 



ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  - 

ВВР., від 21.03.1991. 

2. Лапшин В.А. Основы дефектологии. / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – 

М.: Просвещение, 1990.  – 143 с. 

3. Синьов В.М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. : Вища 

школа, 1994. – 143 с. 

4. Специальная педагогіка  /  За ред. Н. М. Назарової.  –  М. : Academia, 2000.  –   

400 с. 

5. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології / Н. Ю. Максимова,  

К. Л. Мімотіна, В. М. Піскун.  – К. : Перун, 1996. – 128 с. 

6. Петрова В. П.  Психология умственно отсталых школьников /  

В. П. Петрова,  И. В. Белякова.  –  М. : Академия, 2002. – 240 с. 

7. http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4307&Itemid=-5 

8. http://galsite.24ua.com/books/sped7.html 

  

      1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. 

Спеціальна педагогіка (синоніми: дефектологія, корекційна педагогіка) 

є складовою частиною педагогіки. Спеціальна походить від лат. specialis – 

рід, вид чого-небудь). 

Спеціальна педагогіка – це теорія та практика спеціальної (особливої) 

освіти з відхиленнями у психічному чи фізичному розвиткові, для яких освіта 

у звичайних педагогічних умовах та за допомогою загальнопедагогічних 

методів і засобів є ускладненим чи взагалі неможливим. 

Об’єкт спеціальної педагогіки – спеціальна освіта осіб із особливими 

освітніми потребами  як  соціокультурний та педагогічний феномен. 

Предмет  спеціальної педагогіки  – теорія та практика спеціальної 

освіти, а саме, вивчення особливостей розвитку та освіти людини з 

обмеженими можливостями, особливості становлення та соціалізації як 
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особистості, так і знаходження найкращих  шляхів, засобів, умов для корекції 

та компенсації діяльності порушених органів, функцій та систем, освіти такої 

людини з метою її максимальної соціальної адаптації та інтеграції у 

суспільство. 

Суб’єкт спеціальної педагогіки є особа, що має порушення 

психофізичного розвитку, які перешкоджають засвоєнню нею освітніх 

програм без створення спеціальних умов для отримання освіти. 

Завдання спеціальної педагогіки: 

* вивчення педагогічних закономірностей розвитку особистості в 

умовах обмежених можливостей життєдіяльності; 

* визначити корекційні та компенсаторні  можливості людини 

відповідно до наявного порушення психофізичного розвитку її 

індивідуальних особливостей; 

* обґрунтування та розробка класифікацію осіб з особливими 

освітніми потребами; 

* вивчення закономірностей спеціальної освіти, існуючих 

педагогічних систем освіти осіб з особливими потребами прогнозування 

виникнення та розвитку нових педагогічних систем; 

* розробка наукових основ змісту спеціальної освіти, принципів, 

методів,  організаційних умов спеціальної освіти; 

* розробка та реалізація освітніх корекційно-педагогічних, 

компенсаторних, реабілітаційних, попереджувальних та розвивальних 

програм освіти осіб з особливими потребами. 

* вивчення та здійснення соціального та середовищного 

адаптування, абілітації та реабілітації, інтеграції осіб з обмеженими 

можливостями різних вікових груп. 

* розробка та апробація програм профорієнтування 

та профконсультування, професійної підготовки соціально-трудової адаптації 

осіб з обмеженою працездатністю. 



* вивчає та розроблює та реалізує педагогічні засоби і механізми 

профілактики порушень розвитку 

* розроблює та реалізує механізми інтеграції в освіті та 

соціокультурному середовищі, здійснює психолого-педагогічну підготовку 

батьків, що мають дітей з обмеженими можливостями. 

 

Термінологічний  апарат  спеціальної  педагогіки. 

Спеціальна педагогіка та спеціальна освіта. 

Спеціальна освіта – дошкільна, загальна та професійна освіта, для 

отримання якої особам із порушеннями психофізичного розвитку 

створюються спеціальні умови. 

1) Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) – здійснення 

навчально-виховної діяльності в середовищі розумово-відсталих людей; 

2) тифлопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі 

людей з порушенням зору; 

3) сурдопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі 

людей з порушенням слуху 

4) логопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі 

людей з порушенням вимови. 

Корекція і компенсація. 

Компенсація (від лат. compensatio – відшкодування, врівноваження) – 

у загальнобіологічному розумінні означає одну з форм пристосування 

організму до умов існування при випадінні або порушенні якоїсь його 

матеріальної структури або функції внаслідок перенесеного захворювання, 

травми, ушкодження. 

Корекцією (від лат. correctio – поліпшення, виправлення) у спеціальній 

педагогіці в широкому плані називають сукупність педагогічних та 

лікувальних засобів, спрямованих на виправлення недоліків розвитку дитини. 



                          Реабілітація та абілітація. 

У тісному взаємозв’язку з поняттям спеціальна освіта 

використовується поняття  реабілітація (реадаптація). Відповідно до 

визначення ВООЗ  "реабілітація  – це застосування цілого комплексу заходів 

медичного, соціального, освітнього та професійного характеру з метою 

підготовки чи перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його 

функціональних здібностей. 

Відносно ж дітей  раннього віку з відхиленнями у розвиткові доцільно 

уживати термін абілітація (від лат. habilis – бути здатним до чого-небудь), 

оскільки по відношенню до раннього віку мова може йти не про відновлення 

здатностей до чого-небудь, втраченої внаслідок травми, хвороби тощо, а про 

первинне їх формування. 

Спеціальні умови для отримання освіти. 

Спеціальні умови для отримання освіти (спеціальні освітні умови) – це 

умови навчання та виховання, без яких засвоєння загальноосвітніх 

та професійноосвітніх програм особами з обмеженими можливостями є 

неможливим чи ускладненим. До спеціальних умов належать:  

 спеціальні освітні програми; 

  спеціальні методи навчання; 

  спеціальні індивідуальні технічні засоби навчання; 

  спеціальне середовище життєдіяльності; 

  спеціальні педагогічні, медичні, соціальні та психологічні послуги. 

  

                     2. Підрозділи спеціальної педагогіки: 

 Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка). 

  Поняття "корекції" стосовно розумово відсталої дитини означає 

застосування таких засобів педагогічного і медичного впливу, які сприяють 

згладжуванню її спотвореного психічного розвитку. В цьому понятті 

об'єднуються дві органічно пов'язані сторони: одна полягає у ліквідації або 

максимально можливому послабленні типових для розумово відсталих дітей 



дефектів, друга – у всебічному розвитку здорових, не пошкоджених 

патологічними процесами задатків, у вихованні позитивних якостей і 

властивостей особистості дитини. Опираючись на це положення, ми 

полегшуємо для себе завдання виправлення дефектних сторін розвитку 

дитини, ми підвищуємо тим самим можливості компенсації її дефекту. 

Обидві зазначені сторони поняття "корекції" тісно переплітаються при 

здійсненні тих конкретних завдань, із яких складається корекційна робота. 

Правильне розуміння корекційних завдань полягає в тому, що вони 

мають розглядатись як невід'ємна складова освітньо-виховної роботи школи. 

...Олігофренопедагогіка висуває перед спеціальною школою принципи 

єдності [корекційної] роботи з освітньо-виховною. Коригувати дефекти 

розумово відсталої дитини повинна освіта, коригувати має і виховання, вся 

система педагогічної роботи має бути побудована з 

урахуванням корекційних завдань... Таким чином, корекційна робота не може 

розглядатися як додаток до безпосередніх завдань навчання, як дещо 

другорядне до освітньо-виховної роботи... 

Вчитель спеціальної школи для розумово відсталих дітей 

Провідною, центральною фігурою в школі для розумово відсталих дітей 

має бути педагог. ... [Саме від нього залежить якість корекційної роботи]. 

[Вчитель спеціальної школи має вивчити медичні науки, 

мати загальнопедагогічну підготовку, глибокі знання олігофренопедагогіки. 

Особливу увагу слід приділити історії олігофренопедагогіки]... Знайомство з 

першоджерелами та їх критичний аналіз дозволять не тільки зрозуміти 

історичний шлях, який пройшла у своєму розвитку олігофренопедагогіка, а й 

краще осмислити завдання, поставлені перед цією галуззю педагогічної 

роботи на сучасному етапі її розвитку... 

На основі знання спеціальної педагогіки і відповідних загальноосвітніх 

дисциплін педагог спеціальної школи повинен оволодіти також окремими 

(предметними) методиками в зв'язку із завданням їх застосування у роботі з 

розумово відсталими дітьми... 



Про вимоги до особистісних якостей педагога 

Всі ті знання, якими має володіти педагог-дефектолог, були б мертвим 

капіталом, якщо б вони не знаходили свого безпосереднього і щоденного 

використання у навчально-виховній роботі з розумово відсталими дітьми. 

Висока педагогічна культура, широта і різнобічність підготовки, що повинні 

характеризувати профіль вчителя-дефектолога визначається самими 

завданнями і змістом педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми, її 

складністю та специфічністю... Абсолютно неправими є ті, хто вважає, що 

чим глибшим є ступінь відсталості дітей, з якими педагогу доводиться 

працювати, тим простішою і обмеженішою має бути його підготовка.  

Такий безглуздий висновок повністю розходиться із сутністю 

роботи олігофренопедагога-спеціаліста. У повсякденній безпосередній 

педагогічній роботі з розумово відсталими дітьми педагог повинен виявити 

своє вміння виховувати і навчати їх, коригувати їхні дефекти, вивчати їх на 

основі систематичного спостереження і з метою удосконалення своїх методів 

і прийомів роботи, всебічно підвищувати загальний розвиток і 

працездатність учнів 

 Винятково важливого значення для успішного виконання роботи 

набувають особистісні якості, які має виховувати в собі педагог спеціальної 

школи. Майстерне поєднання наполегливості та вимогливості із любовно-

доброзичливим, чуйним і турботливим ставленням до розумово відсталих 

дітей – суттєво важлива риса поведінки олігофренопедагога, що забезпечує 

йому авторитет у дитячому колективі. 

        Особливо недопустимими в умовах роботи з розумово відсталими 

дітьми є афективні спалахи з боку педагогів, грубо-іронічний тон і образливі 

насміхання над дітьми із розрахунку зачепити їхнє самолюбство. 

Нестриманості педагог має протиставити терпляче, уважне ставлення 

до труднощів, які відчуває кожна дитина у роботі, вчасно прийти кожному на 

допомогу, заохотити зроблене дитиною зусилля і виховувати в ній 

впевненість у своїх силах, проявляючи спокій і витримку педагог повинен 



вмілим і своєчасним втручанням сприяти розрядженню афективних спалахів 

дітей, проявляти кмітливість у переключенні їхньої уваги в потрібному 

напрямку. 

 Якщо у роботі педагога є любов, інтерес, там не може бути зривів. 

Тому робота має бути побудована таким чином, щоб вона була змістовною, 

доступною, індивідуалізованою і відкривала можливості для виявлення 

дітьми своїх інтересів, стимулюючи підвищення їхньої 

працездатності. Бадьорий і дружелюбний тон педагога, його власна жвавість 

передаються дітям і надають всякому заняттю необхідного емоційного 

забарвлення. Створений настрій повинен підтримуватись різноманітністю 

використаних педагогом методів і прийомів роботи.  

Педагог не повинен забувати, що серед розумово відсталих дітей є 

багато тих, хто відрізняється емоційною неврівноваженістю, легко 

збудливий, саме тому впевнений спокійний і підбадьорюючий тон на 

заняттях і у спілкуванні з дітьми відіграє психотерапевтичну роль. 

         Педагог має бути взірцем охайності, культурної поведінки, 

послідовності та справедливості в своїх діях Йому слід уникати неадекватних 

обіцянок і доводити кожну розпочату справу до кінця, щоб і його учні 

привчились до того ж виховні впливи педагог повинен диференціювати, 

передумовою цього є знання індивідуальних особливостей кожної розумово 

відсталої дитини та її статусу у дитячому колективі.  

Не слід розмірковувати так, ніби риси, які характеризують 

особистість олігофренопедагога і його підхід до дітей, є чимось вродженим, 

що вони можуть бути властиві лише окремим особам, за природою своєю 

схильними до роботи з дефективними дітьми. 

Всі ці риси може і повинен виховувати в собі кожен педагог, враховуючи 

їхнє значення для успіху в роботі. Для цього необхідно невпинно працювати 

над собою, головне ж  – потрібно бути ентузіастом своєї справи. 

  



                                      Тифлопедагогіка 

Останніми роками, у зв'язку з активізацією процесу інтеграції України 

до європейської спільноти, назріла нагальна необхідність переосмислення 

деяких засадничих завдань вітчизняної тифлопедагогіки. На сучасному етапі 

наше суспільство розвивається надзвичайно динамічно, вже не діють ті 

принципи й орієнтири, які були актуальними ще п'ять років тому. 

Тифлопедагогіка, будучи відповідальною за формування навичок 

адекватного співвіднесення незрячої людини з суспільством та її 

самореалізації, має відповідати найкращим світовим стандартам. 

Теорія та практика навчання й виховання незрячих у розвинених 

державах підкріплені відповідною законодавчою базою та фінансуванням, 

перебувають нині на значно вищому рівні, ніж українські.  

Країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Канада та Японія ще на 

початку дев'яностих років прийняли законодавчі акти, що забороняють 

дискримінацію дітей, жінок, неповносправних і літніх людей та, водночас, 

забезпечують їх інтеграцію до суспільства й повноцінного життя. Таким 

чином, незрячі не тільки мають формальне право на здобування освіти в 

будь-якому навчальному закладі на власний вибір (див. Конституцію 

України), а й одержують державну допомогу та підтримку. Саме уряд несе 

фінансову та соціальну відповідальність за те, щоб незрячий не почувався 

«ущербним» чи «інакшим» ні під час навчання, ні у повсякденному житті. 

Базові права людини, а саме – право на самостійне життя, освіту, 

працевлаштування, вільний доступ до будівель, громадського транспорту, 

послуг, інформації тощо, є не лише задекларованими на папері (див. «Закон 

України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), для 

незрячих у країнах Європи, Америці, Канаді, Австралії, Японії давно стали 

реальністю. 

         Завдяки високому рівню матеріального забезпечення та суспільної 

свідомості незрячі, так само як і люди з іншими сенсорними, фізичними чи 

ментальними розладами, можуть вільно, без стороннього супроводу 



пересуватися містом, робити покупки, відпочивати в барах і клубах та 

подорожувати. У високорозвинених державах суспільство адаптується до 

потреб неповносправних людей, а не навпаки. Практично всі населені пункти 

великої Британії та США, наприклад, є адаптованими до потреб незрячих 

перехожих. Світлофори зі звуковими сигналами, марковані пішохідні 

переходи та сходи встановлено не тільки в місцях скупчення людей із вадами 

зору, як в Україні, а скрізь, де може з'явитися пішохід. 

Ступінь доступності довкілля, всіляких видів послуг, транспорту та 

інформації для всіх категорій населення є ознакою рівня цивілізованості 

держави. Неповносправність (інвалідність) людини в контексті її суспільного 

становища та здатності до самостійної «нормальної» життєдіяльності 

визначається не стільки медичними, скільки соціальними показниками (тим, 

наскільки безпорадною є людина в умовах щоденного життя серед широкого 

загалу), а значить, саме соціальні чинники мають бути пріоритетними для 

тифлопедагога у навчанні та вихованні незрячих. 

Обстоювання інтересів незрячих як повноправної та суспільне корисної 

категорії населення є професійним і громадянським обов'язком 

тифлопедагогів. Хто, як не вони, знає потенційні можливості людини з 

порушенням зорового аналізатора? Адже жоден лікар, соціальний працівник 

і навіть родич не в змозі надати незрячому ту комплексну реабілітацію, 

завдяки якій він здатен до нормальної життєдіяльності на користь собі та 

суспільству. 

Звісно, що тифлопедагогіка, будучи науковою дисципліною, не може 

самотужки забезпечити ні необхідної законодавчої бази, ні належного 

фінансування високовартісних соціальних програм, але їй як прикладній 

науці під силу змінити акценти у вихованні та навчанні незрячих, аби 

забезпечити формування повноцінної конкурентоспроможної особистості, 

яка попри сенсорні розлади буде здатною до самостійної життєдіяльності в 

умовах сучасного суспільства. 

Тож,  сучасна тифлопедагогіка має розв'язувати такі завдання: 



 створення позитивного іміджу незрячої людини в суспільстві;  

проведення масштабної кампанії в засобах масової інформації, серед 

науковців і творчої інтелігенції з правдивого висвітлення життя незрячих в 

Україні та світі з метою підвищення позитивного ставлення громадськості до 

людей із порушеннями зору;  

 видання та розповсюдження літератури просвітницького характеру.  

Буклети та брошури, що вміщують інформацію стосовно функціональних 

обмежень незрячих людей, їх традиційних талантів, а також життєписи 

видатних незрячих, які завдяки своєму високому професіоналізму досягли 

значного становища в суспільстві (політиків, учених, музикантів, 

літераторів), як свідчить світова практика, суттєво підвищують рівень 

відкритості суспільства до особливостей і потреб людей із порушеннями 

зору; 

 розширення мережі вищих навчальних закладів, що надають  

тифлопедагогічну освіту. Створення кафедр тифлопедагогіки у всіх 

педагогічних університетах України; 

 надання тифлопедагогічних і технічних послуг широким верствам   

населення. Відкриття тифлологічних центрів у складі районних служб 

соціального захисту населення з метою надання інформативних, 

консультативних і навчально-методичних послуг, а також організації 

супроводу для осіб, які цього потребують;  

 робота з батьками, родичами та друзями незрячих. Забезпечення всіх, із  

ким незрячий щоденно спілкується, належним рівнем тифлологічних знань – 

запорука того, що його родичі та близькі усвідомлюватимуть і краще 

розумітимуть потреби незрячого та шляхи їх найкращого задоволення; 

 організація процесу навчання та виховання незрячих відповідно до  



норм, проголошених «Конвенцією з прав людини ООН». Донесення до 

усвідомлення незрячими того, що вони - повноправні члени суспільства з 

такими, як у всіх, правами та обов'язками;  

 впровадження процесу навчання та виховання незрячих  

тифлокоректною мовою, уникаючи негативно забарвленої лексики. Людей із 

порушеннями зору слід називати незрячими, а не сліпими; а малюнки, схеми, 

таблиці вони роздивляються руками, а не мацають. Ніде в світі немає 

інвалідів, а є неповносправні або люди з обмеженням здоров'я; 

 врахування психологічних особливостей незрячих під час роботи з  

ними. Тифлопедагог коректно, але наполегливо активізує компенсаторні 

здатності учнів чи студентів, приводячи в дію механізм відновлення 

особистісного потенціалу;  

 ознайомлення незрячого не тільки з існуючими в Україні  

законодавчими нормами щодо людей із порушеннями зору 

та тифлотехнічними засобами, а й з найкращими зразками світової практики; 

 спрямованість навчально-виховного процесу на подолання незрячими  

комплексу неповноцінності з одночасною акцентуалізацією на саморозвиток 

та досягнення якнайповнішої самореалізації; 

 виховання самостійної позитивно спрямованої особистості, котра  

здатна сама, своїми вміннями і талантом вибороти гідне «місце під сонцем», 

обстоюючи власні права й не забуваючи про обов'язки перед родиною та 

суспільством. 

Послідовне і творче виконання цих завдань сприятиме, з одного боку, 

поліпшенню ставлення до незрячих у суспільстві, а з другого, прискоренню 

процесу їх інтеграції та налагодженню нормальної життєдіяльності. 



Підсумовуючи, слід зазначити, що вітчизняна тифлопедагогіка має 

переглянути свої першочергові завдання, аби вони відповідали кращим 

стандартам світової практики. На жаль, виховання повноцінної конкуренто 

спроможної особистості в умовах сучасного суспільства неможливе без змін 

у самому суспільстві: самотужки незрячі не можуть змусити суспільство 

толерувати їхні потреби, так само, як і не можуть вони постійно 

пристосовуватися до агресивного середовища, яке щодня змінюється. У цій 

ситуації тифлопедагоги, які найбільш компетентні та свідомі щодо потреб і 

можливостей людей із порушеннями зору, мають обстоювати інтереси 

незрячих в усіх сферах суспільного життя доступними їм способами.  

 

Створення позитивного іміджу незрячої людини в медіа, літературі, 

науці, на виробництві; розширення мережі вищих навчальних закладів, які 

надають тифлопедагогічну освіту; надання тифлопедагогічних 

і тифлотехнічних послуг широким верствам населення; робота з батьками, 

родичами та друзями незрячих; спрямованість навчально-виховного процесу 

на подолання незрячим комплексу неповноцінності з 

одночасною акцентуалізацією на саморозвиток та досягнення якнайповнішої 

самореалізації – ось найголовніші завдання тифлопедагогіки, виконання яких 

наблизить суспільне становище незрячих в Україні до європейських норм і 

стандартів. 

                                          Сурдопедагогіка 

Сурдопедагогіка (від лат. surdus  – глухий) – розділ спеціальної 

педагогіки про розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих із 

порушеннями слуху. 

Предмет – процеси розвитку, виховання та навчання дітей і дорослих з 

проблемами  слуху. 

Завдання сурдопедагогіки обумовлюються поглядами суспільства на 

можливості розвитку глухих і слабочуючих дітей, розумінням необхідності 



надання їм педагогічної допомоги, а також на перспективи соціальної 

адаптації осіб з вадами слуху. 

До основних завдань сурдопедагогіки відносяться: 

1. Розробка методів діагностики порушень слуху, в тому числі – раннього 

виявлення. 

2. Вивчення особливостей психічного розвитку дітей в умовах 

слухової депривації. 

3. Дослідження закономірностей компенсації вад слуху. 

4. Розробка теоретичних основ розвиваючої та корекційної роботи з глухими 

і слабочуючими дітьми. 

5. Удосконалення методів корекційно-розвивальної роботи з дітьми з вадами 

слуху, в тому числі - формування мовлення, розвитку слухового сприйняття, 

навчання вимові. 

6. Визначення задач, принципів, змісту і методів навчання та виховання дітей 

з вадами слуху на різних ступенях освіти. 

7. Організація допомоги батькам у вихованні дітей з вадами слуху. 

8. Сприяння повноцінній інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство. 

                                   Зв’язок з іншими науками. 

1. Блок медико-біологічних дисциплін. 

Науковою основою сурдопедагогіки є відомості з фізіології людини, в 

т.ч. фізіології аналізаторів та ВНД про закономірності формування умовно-

рефлекторних зв’язків, діяльність різних аналізаторів і їх роль у психічному 

розвитку дитини. 

Дані отоларингології, сурдології, аудіології містять необхідну 

інформацію про стан слуху дитини: причини, час і характер ураження 

слухового аналізатора, ступінь зниження слуху, а також дають можливість 



обґрунтувати способи і методи дослідження слуху, підходи до класифікації 

вад слуху. 

Сурдотехніка займається вдосконаленням різноманітних технічних 

засобів компенсації вад слухового сприйняття (слухові апарати, засобі 

візуального і тактильно-вібраційного контролю). 

Дані невропатології та психопатології важливі для диференційної 

діагностики вад слуху, уточнення характеру первинних і вторинних 

відхилень у розвитку дитини. 

2. Блок психолого-педагогічних дисциплін. 

Зв’язок із загальною та віковою психологією надає знання про 

закономірності психічного розвитку дитини, зокрема особливе значення має 

теорія слухового сприйняття. 

Сурдопсихологія – відомості про психологічні особливості розвитку 

дітей з вадами слуху. 

Загальна, дошкільна, шкільна педагогіка – основні принципи та 

категорії навчання і виховання дітей. 

Враховуються досягнення інших галузей спеціальної педагогіки – 

логопедії, тифло-, олігофренопедагогіки. 

3. Блок лінгвістичних дисциплін. 

Тісний контакт з лінгвістикою та психолінгвістикою дає розуміння 

закономірностей будови мови як системи, дозволяє визначити механізми 

мовленнєвого порушення при слуховій депривації, уточнити його структуру. 

Методи сурдопедагогіки 

1. Спостереження. 

2. Бесіда, опитування, анкетування. 

3. Педагогічний експеримент. 

4. Аналіз документації. 

5. Вивчення педагогічного досвіду. 

6. Вивчення дитячих робіт. 

7. Вивчення літературних джерел. 



Класифікація порушень слуху у дітей. 

Визначення ступеня зниження слуху в дітей є необхідною 

передумовою оптимального вибору засобів лікування, реабілітації та 

організації корекційно-педагогічного впливу. Класифікація туговухості може 

здійснюватись з урахуванням: 1) її ступеня; 2) характеру зниження слуху; 3) 

локалізації ураження в слуховому апараті; 4) причин ураження слуху; 5) 

стану розвитку мовлення. Тільки з урахуванням всіх цих елементів можлива 

правильна оцінка стану, правильне лікування та виховання дитини, що 

втратила слух. 

У вітчизняній сурдологічній практиці досить широко застосовується 

класифікація порушень слуху у дітей, розроблена Л.В. Нейманом. В ній 

враховується ступінь ураження слухової функції і можливості формування 

мовлення при такому стані слуху. Використовується метод тональної 

аудіометрії та дослідження слуху мовленням. 

Розрізняють два види слухової недостатності: туговухість 

(приглухуватість) і глухоту. 

Туговухість – таке зниження слуху, при якому виникають утруднення в 

сприйнятті та самостійному оволодінні мовленням, але залишається 

можливість оволодіння за допомогою слуху хоча б обмеженим і викривленим 

запасом слів. 

За Л.В. Нейманом розрізняють три ступеня туговухості в залежності 

від величини втрати слуху в мовному діапазоні частот (500-4000 Гц): 

І ступінь – втрата слуху не перевищує 50 дБ; 

Для дитини мовленнєве спілкування залишається доступним, вона 

може сприймати мовлення розмовної гучності на відстані більше 1-2 м. 

ІІ – середня втрата слуху від 50 до 70 дБ; 

Мовленнєве спілкування утруднене, розмовне мовлення сприймається 

на відстані до 1 м. 

ІІІ – втрата слуху вище 70 дБ; 



Мовлення розмовної гучності сприймається нерозбірливо навіть у 

самого вуха. 

Утруднення в оволодінні мовленням можуть виникати у дитини при 

зниженні порогу чутності до 15-20 дБ, за Нейманом  –  це межа між 

нормальним слухом і туговухістю. Межа між туговухістю та глухотою – 85 

дБ. 

Глухота – такий ступінь зниження слуху, при якому самостійне 

оволодіння мовленням виявляється неможливим. 

Л.В. Нейман відзначає, що можливості розрізнення звуків оточуючого 

світу глухими дітьми залежать, в основному, від діапазону частот, доступних 

до сприймання. Він виділяє 4 групи глухих: 

1 група – діти, які сприймають звуки найнижчої частоти, 125-250 Гц. 

2 група – діти, які сприймають звуки до 500 Гц. 

3 група – діти, які сприймають звуки до 1000 Гц. 

4 група – діти, які сприймають звуки до 2000 Гц і вище. 

Діти 1 та 2 групи можуть сприймати тільки дуже гучні звуки (гучний 

крик, удари в барабан, гудок тепловоза) на невеликій відстані. Діти 3 та 4 

групи можуть сприймати та розрізняти на невеликій відстані різноманітні 

звуки: звучання музичних інструментів та іграшок, дзвінок телефону, 

декілька добре знайомих слів. 

Зараз при оцінці стану слуху в медичних закладах використовується 

Міжнародна класифікація порушень слуху. Відповідно до неї середня втрата 

слуху визначається в області 500, 1000 і 2000 Гц. 

І ступінь туговухості – не більше 40 дБ, 

ІІ ступінь – 40-55 дБ, 

ІІІ ступінь – 55-70 дБ, 

ІV ступінь – 70-90 дБ. 

Зниження слуху більше 90 дБ визначається як глухота. 

Важливою є також класифікація Р.М. Боскіс, яка базується на 

одночасному врахуванні стану слухової функції та мовлення, і є основою для 



визначення напрямків і методів корекційної роботи. За Р.М. Боскіс 

виділяються наступні групи дітей з вадами слуху: 

1. Діти з природженою або ранньою набутою глухотою (яка наступила 

в період до оволодіння мовленням). 

2. Діти з пізньою глухотою (стан мовлення значною мірою 

визначаються віком настання глухоти, а також 

наявністю корекційного впливу). 

3. Слабочуючі діти – ті діти, які мають можливість за участю 

залишкового слуху самостійно поповнювати власний лексичний запас. 

Б.С. Преображенським була запропонована спеціальна класифікація 

туговухості в шкільному віці, призначена для визначення умов, за яких учні 

могли б нормально засвоювати програму. 

            Класифікація туговухості в шкільному віці 

  

Ступінь 

Відстань (м), на якій чутні Установи, де звичайно 

навчаються діти з нормальною 

засвоюваністю при наявності 

дефекту слуху, і допоміжні 

засоби 

 Розмовна мова  Шепіт 

  

Легкий 

  

Більше 6 

  

3-6** 

  

Нормальна школа. На 

особливому обліку шкільного 

лікаря-спеціаліста 

Помірний 4-6 1-3 Нормальна школа. Парта в 

залежності від слуху 

Значний 2-4 0,5-1 Нормальна школа. Читання з 

губ, 1-2 парта 

Тяжкий Менше 2 0-0,5 Школа або клас для туговухих. 

Мікрофон. Читання з губ 

 

 



Я.С. Темкін запропонував вирізняти наступні ступені туговухості: 

1. Утруднення при сприйнятті мовлення в незвичайних обставинах – 

при наявності стороннього шуму або деякого перекручування мовлення (на 

зборах, по радіо, телефону та ін.). 

2. Утруднення в звичайній обстановці, нерозбірливе сприйняття 

окремих слів, розуміння слів лише після повторення. Оточуючі звертають 

увагу на те, що хворий зазнає утруднень. 

3. Явна ускладнення спілкування, наближення вуха до співрозмовника, 

прохання говорити гучніше. 

4. Явна потреба в слуховому апараті для звичайного спілкування. 

В основу цієї класифікації був покладений принцип соціальної 

адекватності, професіональної придатності та можливої компенсації дефекту 

слуховим апаратом. Однак, як вказував автор, цією класифікацією не 

враховуються клінічні особливості і сутність туговухості, а відповідно й 

перспективи її розвитку, тобто прогноз. 

Також була запропонована класифікація туговухості з урахуванням 

локалізації ураження в слуховому апараті, яка включає наступні групи 

захворювань: 

 1. Ураження зовнішнього та середнього вуха: 

 а) атрезія зовнішнього слухового проходу; 

 б) дефекти барабанної перетинки; 

 в) катаральні та гнійні середні отити; 

 г) порушення рухомості барабанної перетинки та слухових кісточок. 

 2. Отеросклероз. 

 3. Ураження внутрішнього вуха: 

 а) зміни в пері- та ендолімфі; 

 б) зміни у волоскових клітинах; 

 в) зміни в ганглії. 

 4. Ураження стовбура слухового нерва та його ядер. 

 5. Ураження центральних слухових шляхів. 



 6. Ураження кіркового центру слуху. 

Врахування особливостей первинного дефекту: глибини порушення 

слухової функції та локалізації ураження в органі слуху, - є необхідною 

передумовою розуміння індивідуальних особливостей психічного розвитку 

дітей з природженими або ранніми порушеннями слуху. 

Зміст психолого-педагогічного обстеження. 

Комплексне обстеження дитини включає аналіз документації, бесіди з 

батьками та дитиною, спостереження за діяльністю, використання 

спеціальних методик психологічного обстеження. Приміщення повинно бути 

тихим, ізольованим від сторонніх шумів. 

Необхідну документацію комісія вивчає попередньо. Розглядаються: 

виписка з історії розвитку дитини, діагнози та висновки спеціалістів, 

первинні аудіограмита ін. Вивчається інформація про фізичний і моторний 

розвиток, особливості формування мовлення, про способи спілкування з 

дитиною, використання слухових апаратів, організацію загальнорозвиваючої 

та корекційної роботи в сім’ї. 

До змісту безпосереднього психолого-педагогічного обстеження 

дитини входять наступні розділи: 

-  спостереження за діяльністю дитини (грою, малюванням); 

-  обстеження розумового розвитку; 

-  перевірка стану слуху; 

-  перевірка стану мовлення; 

-  спостереження за поведінкою, виявлення особистісних особливостей. 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ. 

Проводиться з метою отримання даних про розвиток дітей, необхідних 

для планування та організації корекційно-педагогічної роботи. В ньому 

беруть участь сурдопедагог, вихователі, психолого дошкільного закладу. 

Інформацію отримують в процесі спостереження, бесід з батьками, 

опрацювання документів та спеціального індивідуального обстеження. 

Вивчення дитини проводиться в перші два тижні перебування в 

закладі, за умов нормальної адаптованості до його умов. При необхідності, 

особливо для дітей раннього віку або зі складним дефектом, строки 

обстеження можуть бути подовжені. 

В ході психолого-педагогічного обстеження збирають та виявляють: 

-  інформацію про ранній розвиток дитини; 

-  особливості поведінки, емоційно-вольової сфери, характеру; 

-  особливості фізичного та моторного розвитку; 

- характер різних видів дитячої діяльності: предметної, ігрової, 

зображувальної, конструктивної, елементів трудової; 

-  рівень пізнавального розвитку; 

-  стан слуху; 

-  стан мовлення. 

Збір інформації про ранній розвиток повинен включати: 

1. Дані про батьків (вік, характер занять, наявність вад слуху), про 

інших дітей в сім’ї. 

2. Дані про перебіг вагітності, пологів. 

3. Дані про перенесені дитиною хвороби та способи їх лікування. 

4. Дані про фізичний та моторний розвиток дитини: коли почала 

тримати голівку, сидіти, стояти, ходити. 

5. Дані про мовленнєвий розвиток: коли розпочався лепет, 

чи  з’явились слова і в які строки, що вимовляє зараз. 

6. Ймовірні причини та строки зниження слуху. 



7. Реакція на звуки (побутові звуки, радіо, телевізор, гучне мовлення). 

8. Способи спілкування дитини з членами родини, з іншими дітьми, в 

новій обстановці (природні жести, показування на предмети та предметні дії, 

звукосполучення, лепетні або скорочені слова, коротка фраза). 

9. Улюблений вид діяльності, ігрові інтереси. 

10. Умови попереднього виховання (вдома, у масовому дитсадку). 

11. Наявність і використання індивідуальних слухових апаратів. 

12. Організація занять з дитиною в родині, участь сурдопедагогів у 

консультуванні батьків. 

Обстеження дитини включає кілька напрямків. 

1. Перш за все педагог знайомиться із зовнішнім виглядом дитини, 

який може свідчити про наявність певних захворювань і відхилень. 

Виявляється відповідність фізичного розвитку віку, стан міміки, 

наявність дизморфій. 

Оцінюється стан загальної та дрібної моторики: координація рухів, 

ведуча рука, темп та узгодженість рухів рук (спостереження та спеціальні 

ігри, вправи). 

2. Обстежується рівень розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, 

мислення, уваги, пам’яті, уяви. 

Дітям у віці 3-5 років пропонують завдання на розрізнення кольорів, 

форм, розміру, на конструювання за наслідуванням, розрізні картинки. З 

метою перевірки рівня наочно-дійового мислення організовують ігрові 

проблемні ситуації. 

Для дітей старше 3 років з метою вивчення наочно-образного мислення 

можна пропонувати невербальну класифікацію за зразком (наприклад, одяг і 

овочі). Для обстеження образної пам’яті – ігри типу «Чого не стало?». 

Для вивчення уяви дітям з 4 років пропонують домалювати фігури, 

пограти у гру «На що схоже?» (порівняння геометричних еталонів і 

предметних зображень). 



Дітям старшого дошкільного віку для обстеження сприйняття кольору 

та форми пропонують завдання на співвіднесення геометричних фігур 

різного кольору, складання шестискладової матрьошки. Для вивчення 

наочного мислення – матриці Равена, дошки Сегена. 

Також виявляють окремі показники словесно-логічного мислення: 

розуміння значень слів різної міри узагальненості (прості узагальнення, 

конкретизація). Пропонують визначити послідовність подій, причинно-

наслідкові зв’язки за серіями картинок. 

Перевіряють математичні знання та вміння: рахування предметів, 

розуміння відношень «більше-менше-однаково». 

Для вивчення наочно-образної пам’яті  –  запам’ятовування  

розташування картинок; словесної  –  відтворення слів, що позначають 

предмети на картинках,  які діти розкладали. 

В процесі обстеження дитина з вадами слуху не завжди відразу розуміє 

інструкцію, тому пропонуються різні види допомоги: спільні дії, розгорнутий 

показ, демонстрація зразка. Необхідно підготувати кілька однотипних 

завдань, на яких можна оцінити научуваність дитини. 

Необхідно зафіксувати: 

- реакцію дитини на ситуацію обстеження; 

- характер контактів з дорослим; 

- ставлення до запропонованих завдань; 

- реакцію на схвалення та зауваження, ставлення до невдач; 

- працездатність, темп діяльності. 

3. Проводиться педагогічне обстеження слуху дитини. Сурдопедагог 

попередньо аналізує дані аудіограм, висновок сурдолога, розповіді батьків, 

дані власних спостережень за реакціями дитини на звуки. 



При обстеженні слуху у дітей до 2,5-3 років використовують метод 

фіксації безумовно-рефлекторних орієнтувальних реакцій на немовленнєві 

звуки (звуки різни музичних іграшок) та звуки голосу (складосполучення). 

Перевірка слуху дітей старше 2,5-3 років, які не мають мовлення, 

здійснюється шляхом вироблення умовної рухової реакції на звучання. 

Дитину вчать реагувати на звуки (складосполучення) виконанням певних дій 

(пірамідка, дрібні предмети в пляшечку) на слухо-зоровій основі. Потім 

проводиться перевірка слуху без зорового підкріплення. 

Для обстеження слуху дітей, які мають мовлення, використовують 

знайомий мовленнєвий матеріал. Якщо мовлення дитини недостатньо 

розбірливе або вона соромиться говорити, відповідати можна показом 

картинок. 

При всіх способах перевірки слуху фіксують: силу голосу (гучне 

мовлення, розмовне або шепіт); відстань до кожного вуха; характер реакції 

дитини (безумовно-орієнтувальні: повороти голови, підняття очей та ін.; 

умовно-рухові: перекладання предметів та ін.; повторення слів; показування 

на картинки). 

4. Перевіряється стан мовлення. 

Перевірка проводиться під час спостереження, в ході виконання інших 

розділів обстеження, а також при спеціальному дослідженні. Необхідно 

оцінити: 

- мовленнєву активність дитини; 

- розуміння мовлення; 

- активне мовлення; 

- використання різних невербальних засобів спілкування. 

        При спостереженні фіксуються всі спонтанні мовленнєві реакції дитини, 

відзначаються особливості спілкування (чи прагне до контакту з дорослими 

та дітьми, які засоби комунікації використовує, чи розуміє прості інструкції). 

Оцінюють наявність уваги дитини до дорослого, що розмовляє, його 



обличчя, наслідування предметним і мовленнєвим діям. Ці показники є 

передумовами розвитку мовних здібностей дитини. 

Обстеження мовлення – цілісний процес, розуміння мовлення і активне 

користування ним перевіряються в одних завданнях. Якщо дитина в ході 

попереднього обстеження продемонструвала розуміння та вживання хоча б 

невеликого запасу слів, в процесі гри, розглядання картинок їй задають 

нескладні питання, дають прості завдання («Де яблуко? Де ав-ав? Візьми 

ляльку»). Для слабочуючих дітей з фразовим мовленням дають більш складні 

конструкції («Сховай м’яч під стіл», «Принеси велику ляльку»). 

При перевірці активного мовлення виявляють словник дитини, 

оцінюють стан мовленнєвої системи (дихання, голос, звуковимова). 

5. Вивчаються особливості поведінки та особистості дитини, її 

моторний і фізичний розвиток, рівень розвитку діяльності. 

Ведуча роль належить вихователям. 

Виявляють характер протікання адаптації дитини до умов дитячого 

садку: як дитина переносить розлуку з батьками; як веде себе в побуті та на 

заняттях; чи підкоряється вимогам дорослих; чи прагне спілкуватись з 

іншими дітьми, які засоби при цьому використовує. Оцінюють характер 

дитини: спокійна, агресивна, збудлива, сором’язлива і т.д. 

При вивченні фізичного та моторного розвитку звертають увагу на 

сформованість основних рухів, їх координацію, особливості виконання 

рухових завдань. 

Оцінюють сформованість навичок самообслуговування (вмивання, 

прийняття їжі, одягання, охайність). 

В ході ігрової діяльності визначають: здатність дитини ініціювати гру, 

наявність та стійкість ігрових інтересів, адекватність ігрових дій, вміння 

діяти з іграшками самостійно та за наслідуванням. 

Виявляють наявність інтересу до малювання, можливості предметного 

малюнку. 



Результати психолого-педагогічного вивчення дитини всіма фахівцями 

повинні бути належним чином зафіксовані в протоколах,  зошитах. 

 

1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку 

        Суб'єктом корекційної освіти, на який спрямоване вивчення, виховання, 

навчання й корекційна психолого-педагогічна допомога, є особистість 

дитини з порушеннями психофізичного розвитку. У нормативно-правовій 

документації та практиці корекційної освіти використовуються різні терміни 

для позначення цієї категорії учнів. Наведемо окремі з них.  

         У понятійно-термінологічному словнику зі спеціальної педагогіки 

дається наступне визначення: «Аномальні діти (діти з вадами 

психофізичного розвитку) — це діти, які мають суттєві відхиленні від 

нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими або 

набутими дефектами, і потребують спеціальних умов навчання й виховання» 

[8, c. 25- 26]. Зауважимо, що не кожна дитина з проблемами здоров'я чи 

порушеннями фізичного і (або) психічного розвитку вважається аномальною, 

а лише та, вади якої відображаються на усьому розвитку дитини (складна 

структура аномального розвитку за Л. C. Виготським) і перешкоджають 

засвоєнню культурного досвіду (і традиційної освіти водночас) у звичайних 

умовах життя й виховання. Саме гому для цієї категорії дітей створені 

заклади системи корекційної освіти. 

      Найбільш поширеними синонімами до терміну «аномальні діти» на часі є 

такі: діти з вадами (порушеннями) психофізичного розвитку; діти, що 

потребують корекції психофізичного розвитку; діти з особливими освітніми 

потребами; діти з обмеженими можливостями життєдіяльності, 

неповносправні діги. У освітній галузі України найбільш прийнятними є два 

перших терміни. 

          Дітей з вадами психофізичного розвитку поділяють на декілька 

категорій. У науковій літературі існують різні класифікації, наприклад, 

залежно від галузі застосування чи мети поділу. Найбільш поширеною у 



корекційній освіті є класифікація дитячих аномалій за видом порушення, 

оскільки саме з урахуванням цього визначаються зміст і методи роботи з 

дитиною, добирається заклад для неї та форма організації навчання і 

виховання. Відповідно виділяють наступні категорії порушень 

психофізичного розвитку у дітей. 

       S-виразні та сталі порушення слухової функції (глухі, слабочуючі, пізно 

оглухлі діти); S-виразні порушення зору (сліпі, слабкозорі діти); 

S-важкі мовленнєві порушення (діти-логопати); S-стійкі порушення 

інтелектуального розвитку на основі органічного ураження центральної 

нервової системи (розумово відсталі діти); S-затримка психічного розвитку 

(діти із ЗІТР); J-порушення опорно-рухового апарату (діти з вадами опорно-

рухового апарату); S-емоційно-вольові розлади (діти з вадами емоційно-

вольової сфери); J-комплексні порушення декількох функцій (сліпоглухі 

діти; діти, в яких вади зору, слуху, опорно-рухового апарату поєднуються із 

розумовою відсталістю).  

Порушення слухової функції. 

        За ступенем виразності та складністю порушення слухової функції 

поділяються на такі види:  

* глухота — глибоке стійке двостороннє порушення слуху, вроджене або 

набуте у ранньому віці до того, як у дитини сформувалось мовлення; 

* туговухість — часткова слухова недостатність з різним ступенем 

виразності, яка є причиною порушень мовленнєвого розвитку; 

* пізнооглухлість — втрата слуху після того, як мовлення було 

сформованим.  

Порушення зорової функції 

        Відповідно до ступеня порушення функції зорового аналізатора дітей із 

стійкими вадами зору поділяють на сліпих і слабозорих: 

сліпота – зорові відчуття у дітей або зовсім відсутні, або зберігається 

відчуття світла чи незначний залишковий зір, гіроте недостатній для 

звичайної життєдіяльності;  



слабозорість — виразне зниження гостроти зору або значне порушення 

інших зорових функцій (наприклад, звуження меж поля зору), або 

прогресуюче захворювання. Проте навіть сильно порушеннй зір є провідним 

аналізатором. 

Важкі мовленнєві порушення. 

        Порушеннями мовлення вважаються відхилення від норми, 

загальноприйнятої у певному мовленнєвому середовищі, які повністю або 

частково перешкоджають мовленнєвому спілкуванню та обмежують 

можливості соціальної адаптації людини.  

       Специфіка та ступінь відхилень залежать від часу їх виникнення, рівня 

психічного та інтелектуального розвитку дитини, впливу соціального 

середовища. Порушення можуть виявлятись в усному чи писемному 

мовленні у різних його компонентах (звукова сторона, лексика, граматика та 

ін.) або функціях (комунікативна, мотиваційна, регулююча тощо). 

        Порушення мовлення можуть бути самостійними, у різних сполученнях, 

а можуть проявлятись при інших аномаліях, як наслідок основного 

захворювання. 

Порушення інтелектуального розвитку. 

        Поняття «розумова відсталість» в українськійспеціальній психології 

розглядається як стійке порушення пізнавальної діяльності на основі 

органічного ураження центральної нервової системи. 

        Розумова відсталість поділяється на два види: олігофренія і деменція, 

що відрізняються за часом виникнення та протіканням. 

За складністю й виразністю порушення розумову відсталість поділяють на 

три ступені: ідіотія; імбецильність, дебільність. Згідно сучасної 

міжнародної класифікації хвороб (MKX — 10) розумова відсталість 

поділяється таким чином: розумова відсталість легкого ступеня (дебільність); 

помірна розумова відсталість (легка імбецильність); важка розумова 

відсталість (виразна імбецильність); глибока розумова відсталість (ідіотія). 

 



Затримка психічного розвитку (ЗПР) 

         ЗПР виражається в уповільненому темпі дозрівання різних психічних 

функцій. ЗПР може бути зумовлена як біологічними, так і соціальними 

факторами, а також різними варіантами їх поєднання. Особливості 

психічного розвитку цієї категорії дітей перешкоджають повноцінному 

засвоєнню ними навчальної програми загальноосвітньої школи без 

спеціально створених умов. ІІроте ці діги істотно відрізняються від розумово 

відсталих, оскільки здатні оволодіти ширшим і глибшим обсягом знань, є 

спроможними самостійно узагальнювати й застосовувати засвоєні знання, 

сприймають допомогу.     

         Основними типами ЗПР є наступні: 

 ЗПР конституційного походження (психічний та психофізичний 

інфантилізм); 

 ЗПР соматогенного ґенезу; 

 ЗПР психогенного ґенезу; 

 цереброастенічна ЗПР.  

Ці типи є різними за характеристикою, а діти, відповідно, потребують  

неоднакової допомоги, часто водночас з педагогічною — психологічної, 

медичної.  

Порушення опорно-рухового апарату 

      До порушень опорно-рухового апарату призводять різні причини. A саме: 

 захворювання нервової системи: 

 дитячий церебральний параліч, 

 поліомієліт; 

 вроджені патології опорно-рухового апарату: 

 вроджений звих стегна, 

 кривошия, 



 аномалії розвитку хребта (сколіоз), 

 клишоногість та інші деформації стоп, 

 недорозвиток і дефекти кінцівок, 

 аномалії розвитку пальців кисті, 

 артрогрипоз (вроджене каліцтво); 

 набуті захворювання і порушення опорно-рухового апарату: 

 травматичні ураження спинного і головного мозку, кінцівок, 

 поліартрит, 

 захворювання скелету (туберкульоз, пухлини кісток, остеомієліт), 

 системні захворювання хребта (рахіт, хондродистрофія). 

Захворювання га порушення опорно-рухового апарату є досить 

різними,  

проте у більшості дітей спостерігаються подібні проблеми, зокрема, 

провідною вадою є рухова (затримка формування, порушення або втрата 

рухових функцій).  

Порушення емоційно-вольової сфери 

        Відхилення у розвитку дітей, шкільна неуспішність, негативні зміни у 

поведінці дітей можуть бути обумовлені тяжкими психічними 

переживаннями дитини, довготривалими несприятливими впливами, 

різними формами психопатій. До емоційно-вольових розладів, зокрема, 

відносяться: 

 ранній дитячий аутизм; 

 реактивні стани; 

 конфліктні переживання;  

 психопатичні форми поведінки.  

 

 



Комплексні порушення декількох функцій.  

Ця категорія дітей характеризується поєднанням двох чи навіть декількох 

виразних психофізичних порушень: зору, слуху, мовлення, рухового й 

пізнавального розвитку. Наприклад, сліпоглухі діти; діти, в яких вади зору, 

слуху чи опорно-рухового апарату поєднуються із розумовою відсталістю 

або затримкою психічного розвитку.  

Класифікації дитячих аномалій набувають вагомого значення для 

визначення закладу та планування індивідуальної програми спеціальної 

корекційно-педагогічної допомоги. У всіх вище означених категорій дітей є 

специфічні труднощі й проблеми розвитку, обумовлені характером і 

ступенем виразності наявних відхилень, умовами соціально-педагогічного 

оточення дитини на ранніх етапах її розвитку. Водночас властивими для всіх 

категорій дітей з вадами психофізичного розвитку є наступні проблеми 

розвитку (О. Л. Венгер, О. А. Єкжанова, H. M. Назарова, О. А. Стрєбєлєва): 

соціальна дезадаптованість дитини; уповільнене й обмежене сприймання; 

недоліки розвитку моторики; порушення мовленнєвого розвитку; недоліки 

розвитку мислиннєвої діяльності; недостатня у порівнянні із звичайними 

дітьми пізнавальна активність; прогалини у знаннях і уявленнях про 

навколишній світ, міжособистісні стосунки; недоліки у розвитку особистості 

(невпевненість у собі, невиправдана залежність від оточуючих, низька 

комунікабельність, егоїзм, песимізм, занижена або завищена самооцінка, 

невміння керувати власною поведінкою).  

Ці особливості призводять до суттєвої затримки розвитку психічних 

новоутворень на кожному віковому етапі і якісній своєрідності становлення 

особистості дитини. Вище означені недоліки можуть проявлятись у дітей 

неоднаковою мірою, у різних комбінаціях.  

 



2. Причини порушень психофізичного розвитку.  

Відхилення у розвитку дітей можуть бути обумовлені різними 

несприятливими факторами, які поділяються на ендогенні (генетичні або 

внутрішні впливи) і екзогенні (середовищні або зовнішні).  

Найчастіше фахівці грунують патологічні фактори залежно від періоду 

вгіливу на здоров'я дитини: пренатальні — причини, що діють на зародок і 

плід у період внутрішньоутробного розвитку; натальні — у період пологової 

діяльності; постнатальні після народження дитини. У 

внутрішньоутробному (пренатальному) періоді відхилення у розвитку 

дитини можуть викликати наступні фактори:  

 спадкові захворювання (наприклад, міопатія — порушення обміну 

речовин у м'язовій тканині, галактоземія — незасвоєння галактози, що 

входить у грудне молоко, муковісцидоз дефект ферменту підшлункової 

залози, певні типи порушень зорового та слухового аналізаторів, 

ринолалія та ін.);  

 генетичні захворювання (наприклад, фенілкетонурія, тирозиноз — 

хвороби, пов'язані з порушенням ферментноїдіяльності організму);  

  хромосомні порушення (хвороба Дауна, синдром «котячого крику» та 

ін.);  

 порушення харчування зародку і плоду — ця причина обумовлена 

неправильним харчуванням вагітної жінки (хаотичним, 

нераціональним, незбалансованим), в разі якого зародку і плоду не 

вистачає поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних 

речовин тощо);  

 інтоксикації (хімічний вплив) безконтрольний прийом вагітною 

жінкою ліків, алкоголізм майбутньої матері, куріння, наркотичний 

вплив, радіація, використання протизаплідних пігулок тощо;  



 інфекційні захворювання вагітної жінки: токсоплазмоз, мікоплазма, 

сифіліс, вірусні інфекції (червінка, герпес, грип, цитомегалія, гепатит);  

 травми зародку і плоду (механічний вплив);  

 температурний вплив — переохолодження чи перегрівання вагітної 

жінки;  

 соматичні та психічні захворювання вагітної жінки — ревматизм, 

хвороби серця, гіпертонія, цукровий діабет та ін.;  

 несумісність груп крові чи резус-фактору матері та плоду. 

Вагітній жінці слід пам'ятати, що самолікування, безконтрольне вживання 

ліків, голодування, неправильне і нераціональне харчування, хронічні та 

гострі захворювання важливих органів негативно відображаються на 

внутрішньоутробному розвитку плоду і можуть призвести навіть до його 

загибелі. При чому існує прямий зв'язок між часом дії патологічного фактору 

і негативними наслідками — чим раніше у внутрішньоутробному розвитку 

пошкоджується ембріон, тим важчими виявляються наслідки. 

        У період пологової діяльності (натальний період) несприятливими 

можуть бути такі фактори:  

 стрімкі пологи;  

 затяжні пологи; 

 некваліфікована акушерська допомога.  

Дія цих факторів призводить до асфіксії (кисневе голодування) або 

травм дитини. 

У постнатальному періоді розвитку можуть діяти як біологічні, так і 

соціальні фактори:  

 інфекційні захворювання (грип, кір, скарлатина, менінгіт, енцефаліт, 

поліомієліт, отит та ін.);  



 інтоксикації (передозування лікарських препаратів (особливо 

антибіотиків), радіація, алкоголізм чи паління матері, яка годує дитину 

грудним молоком та ін.);  

 травми; 

 порушення харчування дитини;  

 тривалі соматичні захворювання;  

 соціальні фактори (соціально-психологічні причини):  

 тяжкі переживання дитини, обумовлені несприятливим становищем у 

сім'ї чи школі, постійними стресами, хронічними соматичними і 

фізичними дефектами;  

 несприятливі соціально-побутові умови; 

 недостатність мовленнєвого спілкування; 

 наслідування неправильного мовлення; 

 психічні травми; 

 педагогічна занедбаність.  

Наголосимо, що окремі соціальні фактори виливають передусім на 

дітей із ослабленою нервовою системою, вразливих, ранимих, із певними 

характерологічними особливостями (замкнутість, сором'язливість, 

несамостійність), із відсутністю інтелектуальних інтересів тощо. 

         ІІравильне виховання у сім'ї, емоційний контакт із близькими людьми є 

джерелом повноцінного розвитку дитини. 

3. Особливості процесу аномального розвитку 

JI. C. Виготський дослідив, що діти з порушеннями психофізичного 

розвитку розвиваються за тими ж закономірностями, що й нормальні, 

зокрема: психічний розвиток має поетапний характер, і кожен етап 

завершується формуванням новоутворень, які є основою для подальшого 

розвитку. Динаміка розвитку нормальної та аномальної дитини 

підпорядковується єдиним загальним закономірностям, при цьому кожен вид 



психофізичних порушень характеризується своїми специфічними 

особливостями. Проте є й загальні особливості процесу аномального 

розвитку.  

Л. C. Виготський розробив теорію складної структури аномального 

розвитку, яка означає, що дефект не призводить до випадіння чи порушення 

якоїсь однієї функції, а відображається на всьому розвитку дитини. 

Структура аномального розвитку складається із первинного дефекту 

(ядра), викликаного певним хворобливим фактором, 

і вторинних та супутніх порушень, що виникають під впливом первинного 

дефекту у процесі розвитку дитини. Bci структурні компоненти є 

взаємозалежними, окрім того вторинні ускладнення пов'язані з дією 

середовищних факторів у розвитку психіки дитини.  

У складній структурі аномального розвитку вчені виділяють такі 

закономірності:  

 на рівень розвитку дитини суттєво впливає ступінь і якість первинного 

дефекту (тотальне чи часткове, органічне чи функціональне ураження); 

 від ступеня вираження та якості первинного дефекту залежить не лише 

кількісна, а і якісна своєрідність вторинних відхилень у розвиткові 

аномальної дитини; 

 своєрідність розвитку аномальної дитини залежить від часу 

виникнення первинного дефекту: чим раніше діє хворобливий фактор, 

тим важчим є ступінь порушення; 

 особливості розвитку аномальної дитини визначаються і ce- 

редовищними факторами, особливо педагогічними умовами; 

 чим далі від першопричини знаходиться порушення, гим більше воно 

піддається виховному і лікувальному впливу (Л. C. Виготський); 

 відсутність педагогічних умов, що враховують специфічні особливості 

дитини, обумовлені первинним дефектом, призводить до дивергенції 



(розходження біологічного та соціального розвитку), внаслідок чого 

виникають складні вторинні відхилення; 

 чим раніше створюються спеціальні умови для розвитку і виховання 

дитини з психофізичними вадами, тим менше виникає вторинних 

ускладнень; 

 у корекційній роботі слід враховувати не лише порушення дитини, а і 

наявні позитивні можливості (опора на збережені функції або «пуди 

здоров'я» за Л. C. Виготським); 

 вагомого значення у розвитку та соціалізації дітей набуває мовлення 

оточуючих (членів родини, педагогів); 

 процес навчання дітей з психофізичними порушеннями має 

враховувати не лише рівень актуального розвитку, а й ґрунтуватись на 

потенційних можливостях дитини, тобто зоні найближчого розвитку 

(навчання має вести за собою розвиток за Л. C. Виготським); 

 закономірністю психічного розвитку аномальних дітей є труднощі 

їхньої соціальної адаптації, складність взаємодії із соціальним 

середовищем; 

 виховання і навчання дітей з психофізичними порушеннями має бути 

корекційно спрямованим, корекційний вплив має поєднуватись із 

формуванням практичних навичок і вмінь. 

Контрольні запитання 

 Дайте визначення поняття «аномальна дитина» та наведіть сучасні 

наукові синоніми 

 У чому полягає внесок Л. C. Виготського у дефектологію? 

 Назвіть основні категорії порушень исихофізичного розвитку у дітей. 

 Охарактеризуйте причини порушень психофізичного розвитку у дітей. 

 У чому сутність складної структури аномального розпитку? 

 Заповніть таблицю: 



№ Категорія 

порушення 

Первинний 

дефект 

(ядро) 

Вторинні 

порушення 

Супутні 

порушення 

1. Порушення 

слуху 

   

2. Порушення 

зору 

   

3. Розумова 

відсталість 

 

 

 

 

 

 

4. Порушення 

мовлення 

 

 

 

 

 

 

5. Порушення 

опорно- 

рухового 

апарату 

 

 

 

 

 

 

7. Обґрунтуйте необхідність знань про дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку для вихователя дошкільних закладів та вчителя загальноосвітньої 

школи. 

Практичне завдання 1 

Тема: Спеціальна педагогіка як наука. Її методологічний апарат 

 

1. Актуальність курсу «Спеціальна педагогіка» у системі педагогічних 

знань. 

                   Спеціальна педагогіка є складовою частиною педагогіки, то вона 

користується більшістю общепедагогических термінів. У той же час 
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спеціальна педагогіка має і власний понятійний апарат, свою термінологію, 

яка відображає її специфіку як наукової дисципліни.  

          Сукупність знань спеціальної педагогіки формувалася і накопичувалася 

у тривалому процесі розвитку практики  навчання і виховання дітей, які 

мають різні фізичні чи психічні вади. Спочатку, за відсутності власної 

педагогічної термінології, використовувалася загальноприйнята медична, що 

позначає патологічніанатомо-фізіологічні відмінності осіб з відхиленнями у 

розвитку від інших людей. Відповідно відправною точкою у побудові 

понятійного апарату спеціальної педагогіки та педагогічних підходів до дітей 

з обмеженими можливостями життєдіяльності стали етіологія і 

симптоматика. Поступово накопичені знання закріплювалися в специфічних 

мовних формах відображення – наукових поняттях, запозичених в медицині: 

«діагностика», «корекція», «аномалія», «дефект», «недоумкуватий», 

«глухонімий», «тугоухие», «сліпий» та ін. З розвитком психології в 

спеціальну педагогіку приходять психологічні поняття і терміни, які теж 

часто по своїй суті є «діагнознимі», наприклад «діти з тимчасовою 

затримкою психічного розвитку (ЗПР)». При відсутності власне педагогічних 

назв того чи іншого педагогічного феномена медичні та психологічні терміни 

приживалися в понятійному полі спеціальної педагогіки; для педагогів 

втрачався їх діагнозний, негативний у соціокультурному контексті сенс. 

 

2. Закономірності формування та розвитку понятійного апарату 

спеціальної педагогіки.  

      Розвиток наукового знання впродовж певного історичного періоду часто 

призводить до того, що нове знання знаходиться в оболонці старих понять, 

пристосованих для пояснення тільки минулого досвіду. Така оболонка може 

виявитися занадто тісною, щоб включити в себе новий досвід. Зміна або зсув 

методологічних установок, зміна наукових концепцій посилюють 

неоднозначність і невизначеність тлумачення наукових понять, часом зникає 

коректність у поводженні з термінами.  
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        В даний час педагогічна термінологія в галузі спеціальної освіти 

переживає саме такий період: має місце безладне використання термінів із 

суміжних галузей знання (психології, медицини, інших наук), а також 

термінів, які вже не відображають у всій повноті суті охоплюють предметів і 

явищ. 

Багато суміжні зі спеціальною педагогікою галузі знання (медицина, 

психологія, педагогіка, правознавство, соціальний захист тощо) мають 

сьогодні свій усталений понятійно-термінологічний апарат, яким 

користуються у спілкуванні між собою фахівці даної предметної області 

(наприклад, лікарі, психологи, шкільні адміністратори). Шлях до 

впорядкування понятійно-термінологічного апарату спеціальної педагогіки 

лежить через осмислення того, що:  

- ряд використовуваних понять поступово перестає вміщати новий 

досвід, неминуче накопичується з розвитком спеціальної педагогіки і 

суміжних з нею галузей знання, потрібна зміна термінів на основі 

обговорення і домовленості у науковому співтоваристві;  

- нові факти та явища можуть приходити в спеціальну педагогіку з 

тими позначеннями, які вони вже отримали в інших суміжних із спеціальною 

педагогікою галузях знання;  

- завданням спеціальної педагогіки є в цьому випадку знаходження 

власних педагогічних термінів, які б відображали специфічну освітню 

сутність даного об'єкта або явища;  

- у зв'язку з цим можна говорити про об'єктивне існування 

паралельного термінологій в спеціальній педагогіці та суміжних з нею 

предметних областях;  

- вживання того чи іншого терміна повинно відповідати проблемно-

предметного контексту (тобто тому, до якої предметної сфері ця проблема 

належить – до медицини, спеціальної педагогіки, спеціальної психології, 

вподоби, соціальної допомоги тощо) [1].  
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3. Специфічні категорії спеціальної педагогіки  

              Спеціальні категорії спеціальної педагогіки: виховання, навчання і 

розвиток аномальних дітей як цілеспрямований процес формування 

особистості та діяльності, передачі і засвоєння знань, умінь і навичок, 

основний засіб підготовки їх до життя і праці.  

                          4. Цілі і завдання спеціальної педагогіки  

         Кінцева мета – досягнення розвивається особистістю соціалізації та 

самореалізації, спеціальна педагогіка підкреслює в цій меті сутнісний для 

людини з обмеженими можливостями життєдіяльності сенс: досягнення їм 

максимально можливої самостійності і незалежного життя як високої якості 

соціалізації і передумови для самореалізації. 

        Спеціальна педагогіка має і систему цілей; без досягнення, яких 

неможлива ні соціалізація, ні самореалізація людини з обмеженими 

можливостями. До числа цілей більш загального рівня відносяться: корекція 

вади, його компенсація педагогічними засобами; абілітація (стосовно до 

дитячого і раннього віку) і реабілітація, в першу чергу соціальна і 

особистісна. 

Досягнення цих цілей спеціальної педагогіки стає можливим тоді, коли 

досягнуті конкретні цілі навчання і виховання, освіти в цілому, тобто коли в 

наявності позитивні результати корекції і компенсації недоліку. 

        Наприклад, для осіб з вадами зору – це оволодіння спеціальними 

засобами читання і письма, орієнтування в просторі; для нечуючих - 

оволодіння навичками сприйняття мовлення з читання з губ говорить і з 

використанням залишкового слуху та ін. До специфічних конкретним цілям 

можна віднести і компоненти особистісної реабілітації – виховання почуття 

власної гідності, подолання почуття малоцінності, маргінальності або 

завищеної самооцінки, формування адекватних форм соціальної поведінки і 

деякі інші.  
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5. Вживання яких термінів сьогодні недоцільно в умовах сучасної 

гуманістичної парадигми спеціальної педагогіки  

         Реформатори знехтували як нормами наукової етики, так і відомими в 

науці способами впорядкування та оновлення наукової термінології 

(опитування провідних вчених країни з цієї галузі науки з метою вироблення 

ними обгрунтування необхідності відновлення понятійного апарату; 

вироблення робочого визначення на конференціях, робочих семінарах, 

дискусіях в періодичних виданнях; створення робочої групи фахівців з даної 

галузі науки для підбору адекватних понять і визначень, що існують уже у 

вітчизняній і зарубіжній науковій практиці і т.д.). І дефектологи країни стали 

«коррекціонщікамі», представниками «нової» науки - корекційної педагогіки. 

Безліч понять спеціальної педагогіки як системи наукових знань, 

організовуючи наявне знання, являє собою рухливу, розвивається систему. 

Педагогічна дійсність кожного історичного періоду, кожної епохи додавала 

«свої поняття», під впливом розвитку інших наук (медицини, філософії, 

культурології, психології, соціології), заміняла застарілі новими, формуючи 

основу теорії спеціальної педагогіки.  

        Гуманізації суспільної свідомості, як і сучасне соціальне право, не 

дозволяє сьогодні вважати етичною таку педагогічну термінологію, змістом 

якої є виправлення (коригування) людини або будь-яких його якостей і 

властивостей. Людина має право на індивідуальність, самобутність, визнання 

та облік суспільством тих чи інших його особливостей, в тому числі і 

обмежених можливостей життєдіяльності. Товариство зобов'язане 

запропонувати такій людині допомогу (медичну, соціальну, педагогічну, 

психологічну), але ніяк не корекцію. Психологія та медицина, до речі, 

вважають за краще використовувати в соціальному контексті виразу 

«медична допомога», «психологічна допомога» в широкому сенсі замість 

«психологічна корекція», «медична корекція». Стосовно до людини, 

особистості в цілому мова може йти тільки про педагогічної допомоги, 

спеціальних освітніх послугах, які людина чи батьки дитини з обмеженими 
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можливостями здоров'я та життєдіяльності можуть вибирати, приймати чи не 

приймати. Останнім часом у вітчизняних правових документах зустрічається 

термін особа з обмеженими можливостями здоров'я [2]. 

                                       Контрольне завдання  

1. Вивчіть схему. Дайте визначення спеціальної педагогіки та її основних 

галузях. Які відросли, виділяють в спеціальної педагогіки? Чим обумовлений 

процесподальшої диференціації спеціальної педагогіки як науки? 

Спеціальна педагогіка – дефектологія, що вивчає особливості розвитку, 

навчання і виховання аномальних дітей. Яка в свою чергу розпадається на 

ряд галузей: питаннями виховання і навчання глухонімих і глухих дітей 

займається сурдопедагогіка, сліпих і слабозорих – тифлопедагогіка, розумово 

відсталих – олігофренопедагогіка, дітей з розладами мови при нормальному 

слуху – логопедія.  

          Продовження процесу подальшої диференціації спеціальної педагогіки 

як науки веде до більш конкретного визначення таких теорій виховання як:   

* дітей із затримкою психічного розвитку; дітей зі складними дефектами; 

* дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;  

* дітей з емоційними порушеннями;  

* дітей з девіантною поведінкою. 

2. Яке визначення відповідає кожному з перерахованих понять:  

* спеціальна педагогіка – наука, яка вивчає сутність, закономірності, 

тенденції управління процесом розвитку індивідуальності й особистості 

дитини з обмеженими можливостями здоров'я потребує спеціальних, 

індивідуалізованих методи виховання і навчання, обумовлених наявністю у 

нього фізичного або психічного недоліку.  

* Спеціальна психологія  - галузь психології, що вивчає особливості 

психіки людей, для яких характерне відхилення від нормального психічного 

розвитку, пов'язане з природженими або набутими дефектами;  

* Олігофренопедагогіка – наука про закономірності розвитку виховання, 

навчання, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з розумовою 
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відсталістю; 

* Тифлопедагогіка – наука про закономірності розвитку виховання, 

навчання, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з глибокими 

порушеннями зору (частково і слабозорих, сліпих, сліпих від народження);  

* Сурдопедагогіка – наука про закономірності розвитку виховання, 

навчання, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з 

порушеннями слуху (глухі, слабочуючі, оглухлий);  

* Логопедія - це наука про закономірності розвитку виховання, навчання, 

соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з вадами мовлення при 

нормальному слуху. 

             3. Визначити сутність і співвіднести поняття:  

- Корекційна педагогіка – сфера педагогічної допомоги звичайним дітям і 

підліткам, які відчувають адаптаційні труднощі в освітніх закладах 

загального призначення.  

- Спеціальна педагогіка – це теорія і практика спеціальної (особливої) освіти 

осіб із відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, для яких за 

допомогою общепедагогических методів і засобів, важко або неможливо. 

- Лікувальна педагогіка – лікування хворих педагогічними методами. Однак 

зрозуміло, що педагогіка не може виконувати невластиві їй функції і 

претендувати на поле діяльності медицини, хоча особи з обмеженими 

можливостями здоров'я у ряді випадків дійсно мають потребу і в медичній 

допомозі. Таким чином, мова йдеться все ж про спеціальну педагогіці з 

медичним супроводом.  

- Дефектологія – наука про особливості розвитку дітей з психічними і 

фізичними порушеннями, закономірності їх навчання і виховання. 

4. Підготуйте аналітичний огляд актуальних проблем, що вирішуються 

спеціальної в останнє десятиліття.  

        Основні напрямки корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. Визначення змісту корекційно-

розвивальної роботи на діагностичній основі. Традиційні та альтернативні 
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засоби корекційно-розвивальної роботи. Створення безбар'єрного 

середовища в суспільстві, що розвиває, адаптивної освітнього середовища в 

закладі освіти та сім'ї. Проблеми і перспективи розвитку дошкільної освіти 

дітей з особливостями психофізичного розвитку. Корекційно-освітні 

технології та науково-методичне забезпечення змісту сучасного спеціального 

дошкільної освіти. Проблема наступності спеціального дошкільного та 

шкільного освіти. Проблема якості спеціальної освіти, її інтерпретація в 

зарубіжних і вітчизняних наукових дослідженнях. Управління закладом 

освіти, що забезпечує отримання спеціальної освіти.  

                     Особливості діяльності керівника закладу освіти.  

1. Організація «команди» фахівців, створення умов її ефективної роботи.  

2. Диференціація та інтеграція професійних компетенцій фахівців 

спеціальної освіти.  

3. Сім'я як активний учасник корекційно-педагогічного процесу. Актуальні 

проблеми взаємодії установ освіти і фахівців з сім'єю, перспективні шляхи 

їх вирішення.  

4. Особистість та професійна компетентність педагога-дефектолога.  

5. Дайте визначення наступних понять:  

- абілітація – це система лікувально-педагогічних заходів, що мають на меті 

попередження і лікування тих патологічних станів у дітей раннього віку, ще 

не адаптувалися до соціального середовища, які призводять до стійкої втрати 

можливості трудитися, вчитися і бути корисним членом суспільства;  

- аномалія – неправильність, ухилення від звичайної норми;  

- диференційоване навчання – позначає поділ навчальних планів і програм у 

спеціалізованих школах, класах або в старших класах середньої школи, 

здійснима на факультативах; 

- інтегроване навчання - (інклюзивне навчання) – спільне навчання та 

виховання дітей з нормальним і порушеним розвитком;  

- соціальна адаптація в галузі спеціальної педагогіки – активне 

пристосування людини до умов соціального середовища, завдяки якому 
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створюються найбільш сприятливі умови для самовияву і природного 

засвоєння, прийняття цілей, цінностей, норм і стилів поведінки, прийнятих у 

суспільстві. 

Практичне заняття 2 

                Тема: Систематика і статистика спеціальної педагогіки  

           Предметні області та правові основи спеціальної педагогіки  

 

1. Сучасна класифікація обмежених можливостей людини. Підстави цих 

класифікацій  

        Прийнято умовно розділяти обмеження функцій з наступним категорія:  

* порушення статодинамічної функції (рухової),  

 порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, обміну 

речовин і енергії, внутрішньої секреції,  

 сенсорні (зору, слуху, нюху, дотику),  

 психічні (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, емоцій, волі). 

Крім того, законом визначаються різні ступені порушень по кожному їх виду, 

в залежності від цього робиться висновок про категорію і термін 

інвалідності: від першого ступеня (найменше обмеження) до третьої 

(найбільше обмеження). Статус підтверджується довідкою, яка видається на 

1 2 г, іноді на більший термін.  

2. Проілюструвати кількісне співвідношення різних категорій дітей з 

особливими освітніми потребами і в системі соціальної освіти  

        Група школярів із обмеженими можливостями здоров'я надзвичайно 

неоднорідна. Це визначається, насамперед, тим, що в неї входять діти з 

різними порушеннями розвитку: порушеннями слуху, зору, мови, опорно-

рухового апарату, інтелекту, з вираженими розладами емоційно-вольової 

сфери, включаючи ранній дитячий аутизм; із затримкою і комплексними 

порушеннями розвитку. 
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3. Сучасна структура організації спеціальної педагогіки  

        Структура спеціальної освіти: число типів спеціальних шкіл зростає в 

окремих європейських країнах до півтора десятків і більше. 

4. Міжнародні документи щодо захисту прав осіб з обмеженими 

можливостями 

Центр статистики ООН – статистичні дані по особах із обмеженими 

можливостями;  

проект міжнародної конвенції ООН про захист і заохочення прав інвалідів 

(2004);  

Декларація ООН про права інвалідів (1975);  

Санбергская декларація;  

стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;  

Конвенція Міжнародної Організації Праці про реабілітації та зайнятості осіб 

з обмеженими можливостями (1983);  

Амстердамська угода країн-членів Європейського Союзу;  

рішення Ради Європейського Союзу про проведення року людей з 

обмеженими можливостями;  

огляд ситуації з зайнятістю інвалідів в Європейському Союзі; 

звіт для Норвезького Парламенту (1997).  

5. Українська державна політика щодо захисту прав інвалідів та осіб з 

обмеженими можливостями .  

Відзначається низький рівень забезпечення інвалідів допоміжними 

пристроями і пристосуваннями для побуту, праці, навчання та інших сфер 

життєдіяльності. Практично на самому початку становлення знаходиться 

формування доступною для інвалідів середовища життєдіяльності. Створено 

умови для розвитку багатопрофільної комплексної реабілітації, спрямованої 

на відновлення здатності інвалідів займатися різними видами діяльності. 

Розроблено основи системи забезпечення доступу інвалідів до будівель, 

споруд, засобів транспорту, зв'язку, інформації та інших об'єктів соціальної 

інфраструктури [3]. 
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                                        Контрольні завдання  

1. Які ідеї лежать в основі формування сучасної соціальної політики 

України?  

В основі усього соціального життя (його регулятивних засобів, інститутів і 

т.д.) лежить одне загальне надприродне (божественне) початок, що додає 

єдність, загальність, безумовну універсальну значущість і обов'язковість 

сформованим і чинним правилам соціального порядку.  

2. Охарактеризуйте програмні документи, орієнтовані на допомогу дітям та 

дорослим з обмеженими можливостями здоров'я (інвалідністю).  

3. Перелічіть основні міжнародні юридичні документи, в яких закріплені 

права осіб з обмеженими можливостями здоров'я (інвалідністю).  

* Загальна Декларація прав людини (окремі статті);  

* Декларація ООН про права інвалідів;  

* Всесвітня програма дій щодо інвалідів (витяг);  

* Конвенція про права інвалідів – проект резолюції;  

* Декларація Генеральної Асамблеї ООН про права розумово відсталих 

осіб; 

* Всесвітня декларація про освіту для всіх /Джонтьен, 1990 р;  

* Саламанкской декларація про принципи, політики та практичної 

діяльності у сфері освіти осіб з особливими потребами;  

* зауваження загального порядку, прийняті Комітетом ООН з 

економічних, соціальних і культурних прав;  

* стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;  

* принципи захисту психічно хворих осіб та поліпшення психіатричної 

допомоги;  

* Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про послідовну 

політику щодо інвалідів;  

* Конвенція 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів;  

* принципи захисту психічно хворих осіб та поліпшення психіатричної 

допомоги;  
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* здійснення Всесвітньої програми дій щодо інвалідів: досягнення 

проголошених у Декларації тисячоліття цілей в області розвитку, що 

стосуються інвалідів – Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН  

№ 62/127 від 18.12.2007.  

4. Випишіть документи України, які безпосередньо стосуються захисту прав 

на освіту осіб з відхиленнями у розвитку (з інвалідністю) за останні 5 років.  

5. Як співвідносяться моделі інвалідності зі стратегією державної соціальною 

політикою? Охарактеризуйте ці моделі.  

        Нова концептуальна схема пропонується так званої соціальної моделлю 

інвалідності, яка визнає інвалідів не індивідуальними жертвами обставин, а 

соціальною групою в суспільстві, повному дискримінуючих 

забобонів. Деконструкція наукового, політичного і популярного пояснення 

інвалідності як патології та персональної трагедії при цьому здійснюється із 

залученням в полі соціальної критики життєвого досвіду людей, що сприяє 

формуванню більш «глибоких і різноманітних поглядів на світ»  

6. Перелічіть еталони організаційних форм соціального середовища, які 

пропонують адекватний рівень якості життя людини з порушеннями на 

різних вікових етапах.  

       «Інтеграцію», сім'ю, будинок, сімейне оточення, можливо розглядати як 

еталони організаційних форм для дітей-інвалідів. При реалізації даної моделі 

суспільство має взяти на себе зобов'язання та забезпечити умови для життя і 

виховання дитини в рідній сім'ї; інтеграцію ресурсів державної та 

громадської сфер у просторі соціальної допомоги особам з порушеннями та 

їх сім'ям; єдність дій сім'ї і соціальних інститутів у просторі соціальної 

допомоги; створити систему соціальних служб з 

обов'язковим навчанням батьків, та інших членів сім'ї специфічним 

способам спілкування, виховання і навчання дитини і включенням їх у 

процес соціально-педагогічної діяльності. Вирішити проблему інтегрованого 

навчання дітей з відхиленнями у розвитку, у середовищі здорових однолітків 

у відповідності з індивідуальними програмами навчання, що включають 
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навчання соціально значущим навичкам та стандартам поведінки в 

суспільстві.  

Практичне заняття 3 

Тема: Наукові основи спеціальної педагогіки  

1.Спеціфіка філософського розуміння явищ спеціальної педагогіки  

Філософська рефлексія звернена, насамперед на істотні, основоположні 

питання, тому на філософському рівні узагальнення можуть бути розглянуті 

найбільш важливі, концептуальні проблеми, перспективи розвитку 

спеціальної педагогіки, для осмислення яких потрібна координація зусиль 

багатьох фахівців. Філософське дослідження граничних підстав спеціальної 

педагогіки, зокрема, передбачає виявлення та аналіз передумов спеціально-

педагогічної діяльності, обгрунтування і критичний розбір корекційно-

освітніх моделей та ідей, визначення перспектив і пріоритетів розвитку 

системи освіти дітей з обмеженими можливостями. Філософія по 

відношенню до фахової освіти виступає, по-перше, 

як світоглядний фундамент, що включає систему найбільш загальних уявлень 

про людину та її соціо-природному бутті, які детермінують еволюцію 

педагогічних явищ, і, по-друге, як методологічна основа, що припускає 

застосування універсальних принципів і способів при 

вивченні процесів спеціальної освіти.  

2.Основні тенденції розвитку уявлень про аномальний людину в історії 

філософської думки  

         Для розуміння сучасного стану спеціальної педагогіки найбільше 

значення має соціально-філософський аспект, який дає можливість 

розглядати явища спеціальної педагогіки в соціокультурному контексті. 

Спеціальна освіта являє собою особливий соціальний інститут, і його 

розвиток зумовлений цивілізаційними трансформаціями. Слід пам'ятати, що 

в довгостроковій перспективі деякі соціальні показники виявляються 

залежними від якості педагогічної роботи. Зокрема, становище людини з 

обмеженим можливостями життєдіяльності у світі соціальних відносин 
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багато в чому визначається характером і рівнем спеціальної освіти. 

Актуальність соціально-філософського дослідження даної проблематики 

пов'язана також з тим, що проблеми відхиляється розвитку в умовах 

екологічних і соціальних катаклізмів стають глобальними, 

загальнозначущими. У зв'язку з цим спеціальну освіту здобуває важливу 

соціальну функцію, яка полягає в тому, щоб сприяти оздоровленню 

суспільства і тим самим забезпечувати його виживання. Специфіка 

філософсько-методологічного обгрунтування явищ і фактів спеціальної 

педагогіки пов'язана з використанням особливих пізнавальних прийомів і 

установок, що виражають загальні, граничні відносини. Ключові проблеми 

спеціальної освіти настільки складні, що не можуть бути вирішені засобами 

будь-якої однієї науки, тому в основі філософського дослідження цих 

проблем найчастіше лежить міждисциплінарний підхід, що забезпечує аналіз, 

інтерпретацію та інтеграцію знань з різних областей конкретних наук.  

3. Концепція соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями  

     Згідно Закону «Про соціальний захист інвалідів» інваліди і діти-інваліди 

мають право на санаторно-курортне лікування відповідно до індивідуальної 

програми реабілітації інваліда на пільгових умовах. Інваліди I групи та діти-

інваліди, які потребують санаторно-курортному лікуванні, мають право на 

отримання на тих же умовах другої путівки для супроводжуючого їх особи. 

Непрацюючим інвалідам, в тому числі що знаходяться в стаціонарних 

установах соціального обслуговування, санаторно-курортні путівки 

видаються безкоштовно органами соціального захисту населення. Працюючі 

інваліди забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем роботи 

на пільгових умовах за рахунок коштів соціального страхування.  

4. Сенс ідеї незалежного життя осіб з обмеженими можливостями 

життєдіяльності  

             Сучасний процес соціокультурного включення та адаптування осіб з 

обмеженими можливостями приймає в якості основної ідею незалежного 

способу життя. Вона дозволяє виявити соціо-культурний зміст 
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життєдіяльності різних категорій осіб з відхиленнями у розвитку та 

визначити систему педагогічних та соціо-культурних заходів, спрямованих 

на подолання існуючих проблем соціальної та культурної інтеграції осіб з 

обмеженими можливостями. Життєзабезпечення передбачає діяльну участь 

людини з обмеженою працездатністю у суспільному виробництві, у сфері 

послуг або інтелектуальної праці, а також у веденні домашнього 

господарства, самообслуговуванні, у фінансових відносинах, В умовах 

ринкових відносин можливість участі осіб з обмеженою працездатністю у 

виробничій сфері не може від них вимагається висока 

конкурентоспроможність на ринку праці, що передбачає наявність високої 

професійної кваліфікації, мобільності.  

5. Завдання спеціальної педагогіки у підготовці дитини з особливими 

освітніми потребами та соціально-культурної інтеграції  

         Спеціальна педагогіка, визначаючи кінцеві і найближчі цілі і завдання 

спеціальної освіти, її зміст, організацію, методи та прийоми корекційно-

педагогічної допомоги, також враховує соціокультурно значиму ідею 

незалежного способу життя. Вона вивчає якісну своєрідність проблем 

соціокультурного включення стосовно кожної категорії дітей з особливими 

освітніми потребами і на цій основі формує базові навички всіх складових 

життя з урахуванням специфіки труднощів кожної категорії учнів. 

Спеціальна педагогіка формує необхідні базові навички в сфері 

життєзабезпечення і самообслуговування, соціалізації, комунікації і 

рекреації. Їх розвиток буде продовжено в умовах дорослого життя; на їх 

основі буде формуватися незалежний спосіб життя.  

6. Роль церковної благодійності у розвитку соціального  

         Народ з найдавніших часів сприйняв християнське вчення 

про милосердя як про всеосяжної любові до ближнього, як традицію. Так, 

звертаючись до князя Володимира, митрополит Київський Іларіон 

підкреслює його милосердя і говорить, що князь виконав Божественні 

заповіді: "Хто проситиме давав, нагих одягаючи, спраглих і голодних 
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нагодував, болящих розрадою усіляким втішав, боржників спокутував, рабам 

даруючи свободу". У цьому святитель Іларіон бачить реальне втілення 

заповідей Христа Спасителя, яке здійснив у своїй державній діяльності 

святий рівноапостольний великий князь Володимир. Княжа благодійність 

розвивається спільно з християнською системою допомоги і в контексті вже 

існуючих общинних форм захисту та підтримки.  

7. Сучасні етапи економіки спеціальної освіти в Україні 

       За рахунок державних іменних освітніх фінансових зобов'язань 

проводиться оплата витрат на створення спеціальних умов для отримання 

освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я, забезпечення 

зазначених осіб підручниками, навчальними посібниками, індивідуальними 

технічними засобами навчання і транспортними засобами. Нормативи 

фінансування за державними іменним освітнім фінансовими зобов'язаннями 

за рахунок коштів державного бюджетувстановлюються в порядку, 

обумовленому національним законодавством. Державне іменне освітній 

фінансове зобов'язання виконується при передачі особою (її законним 

представником) документів, передбачених статтею 21 цього Закону, 

адміністрації освітньої установи, в яке ця особа прийнято для навчання. 

Особам з обмеженими можливостями здоров'я, які навчаються в освітніх 

закладах загального призначення, які не мають спеціальних освітніх 

підрозділів, не видаються державні іменні освітні фінансові зобов'язання. 

Якщо за висновком психолого-медико-педагогічної комісії (установи) або 

установи медико-соціальної експертизи навчання осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я неможливо без помічника, то витрати на оплату 

праці помічника хто навчається, і вартість індивідуальних технічних засобів 

навчання відшкодовуються в порядку, передбаченому для державного 

іменного освітнього фінансового зобов'язання і в розмірах, що не 

перевищують розміри державного іменного освітнього фінансового 

зобов'язання. Здійснюване за висновком лікувального закладу навчання 

вдома осіб, що мають соматичні захворювання, а також їх навчання в період 
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перебування в стаціонарному лікувальному закладі фінансуються освітнім 

закладом, в якому постійно навчаються дані особи. Навчання вдома осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я, здійснюване за висновком психолого-

медико-педагогічної комісії (установи) або установи медико-соціальної 

експертизи, фінансується за рахунок державних іменних освітніх фінансових 

зобов'язань.       

Створення необхідних умов для викладацької діяльності фахівця з 

обмеженими можливостями здоров'я здійснюється за рахунок коштів 

засновника відповідного освітнього закладу [4].  

                                                 Контрольні завдання  

1. Доведи, що вирішальний вплив на розвиток спеціальної педагогіки XIX 

століття надали наукові галузі: філософія, природознавство, медицина, 

педагогіка, психологія. Кошти на освіту дитини з обмеженими 

можливостями здоров'я надходять цільовим чином і «випливають» за 

дитиною в той освітній заклад, який вибирають його батьки або він сам. Це 

може бути як освітній заклад загального призначення, так і спеціальне 

(корекційна) освітня установа. Тим самим дитина та її батьки отримують по-

справжньому демократичне право вибору освітньої установи. Ще одна 

проблема, що стоїть перед системою спеціальної освіти, - перебудова 

традиційної системи фінансування освіти дітей з важкими та множинними 

порушеннями. У сучасних умовах, коли різко активізувалася діяльність 

громадських організацій, об'єднань, асоціацій батьків, які мають дітей з 

обмеженими можливостями, зростає прагнення батьків виховувати таких 

дітей в умовах сім'ї. У Росії починається процес деінституціалізації, 

головними тенденціями якого є бажання і готовність батьків виховувати 

дитину в сім'ї, а не в структурі закритих інтернатних установ. Такий же 

процес почався більше 20 років тому в США, у ряді розвинених країн 

Європи. Досвід деінституціалізації позитивний. Головні її переваги - більш 

раціональне витрачання державних коштів і можливість не відривати дитину 

від сім'ї. Відповідно виникають проблеми зміни фінансових потоків, які 
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направляються в даний час в установи соціального забезпечення. За 

наявності системи функціонування іменних освітніх зобов'язань дана 

проблема може бути вирішена. Історія економічного розвитку системи 

спеціальної освіти в Росії і за кордоном показує, що ця сфера освіти більш 

ресурсоємних, ніж система освіти загального призначення, а її економічний 

ефект завжди нижче, ніж у звичайній системі.  

2. Прокоментуй висловлювання римського філософа Сенеки «Ми вбиваємо 

виродків і топимо тих дітей, які народжуються на світ кволими і 

спотвореними. Ми чинимо так не через гніву й досади, а керуючись 

правилами розуму: відокремити негідне від здорового» (IV до н.е.). Вислови 

свою точку зору.  

Часи, коли жив даний філософ були важкі, постійні війни, нелегкі життєві 

умови. Тому слабких або аномальних дітей виховувати було не доцільно, 

тому що, вони не могли принести користь суспільству. А такі люди 

вважалися тягарем для суспільства. І остався, вони живі, вони стали б ізгоями 

і рано чи пізно з ними, швидше за все б трапилась біда. Можливо для того 

часу це і був своєрідний вихід. Але як показує історія і практика серед людей 

з тими чи іншими порушеннями зустрічаються великі діячі (Рузвельт, 

Бетховен). 

                                        Практичне заняття 4 

Тема: Гуманістична спрямованість професійної діяльності у галузі 

спеціальної педагогіки  

1. Історія підготовки педагогів - дефектологів  

Дефектолог (у широкому сенсі трактування цього терміна) – фахівець у 

галузі вивчення, навчання, виховання та соціалізації дітей з відхиленнями у 

розвитку. 

Якщо говорити безпосередньо про нашу країну, то довгий час, єдиним 

науково-дослідним центром в області дефектології був Експериментальний 

Дефектологічний Інститут, відкритий в 1929 році на базі створеної В. П. 

Кащенко Медико-педагогічної Станції. Через роки, він був перейменований у 
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Науково-дослідний Інститут Дефектології АПН СРСР, а зараз він носить 

назву Інституту корекційної педагогіки РАО. Штат інституту складали 

фахівці самих різних профілів: медики, фізіологи, психологи і педагоги з 

галузей дефектології: сурдо-, тифло-, оліго-, лого- та ін. у вирішенні проблем 

вивчення та навчання різних категорій дітей з порушеннями психо-фізичного 

розвитку.   

        Варто відзначити той неоціненний внесок цієї установи, у розвиток 

теорії і практики дефектології як інтегративної галузі наукового знання, 

органічно сполучає клініко-фізіологічні і психолого-педагогічні напрямки 

досліджень процесів розвитку та навчання дітей. Якщо перейти на 

особистості, варто назвати людей, чия роль у створенні і закріпленні 

інтегративного характеру і цілісності дефектології непомірно велика. Перш 

за все необхідно сказати про Л. С. Виготського, у роботах якого ще на 

початку 20 століття були сформульовані і обгрунтовані загальні для всіх 

розділів дефектології положення про природу і суть аномального розвитку, 

засновані на культурно-історичної теорії розвитку вищих психічних функцій. 

                                 2. Провідні вчені – дефектологи. 

Розвиток вітчизняної дефектології пов'язане з такими іменами вчених-

психологів, як Виготський Л.С., Власова Т.А., Левіна Р.Е., Лурія А.Р., 

Певзнер М. С., Сухарєва Г.Є., Ястребова В, Безсонова Т.П., Шевченко С.Г., 

Капустіна Г.М., Ек В.В., Речицький Є.Г., Яхніна Є.З.  

3. Можливість отримання спеціальності для роботи в системі 

спеціальної освіти 

На даний момент професія дефектолога, спеціального викладача або 

дошкільного педагога і психолога викладається у багатьох ВНЗах  нашої 

країни (ЛНУ ім. Івана Франка, Камянець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, Сумський педагогічний університет та ін.). 

4. Особистісні, професійнозначимі якості педагога – дефектолога  

Загальні педагогічні вимоги:  
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* рухливість і врівноваженість нервової системи;  

* концентрація, розподіл, переключення, стійкість уваги;  

* великий обсяг пам'яті; розвинений вербальний інтелект, гнучкість 

інтелекту, педагогічна інтуїція;  

* спостережливість, спритність;  

* здібності: гностичні, комунікативні, дидактичні, організаторські;  

* особистісні якості: артистизм, любов до дітей, воля, доброта, 

товариськість, самовладання, емпатія;  

 * особливо важливі: витримка, самовладання, воля;  

* доброта, турбота, любов до дітей, почуття обов'язку і відповідальності 

за їх долю;  

* наполегливість і планомірність у досягненні мети, переконаність в 

успіху;  

* постійний пошук нових шляхів і засобів у досягненні мети.  

                   5. Протипоказання для роботи вчителем-дефектологом  

Абсолютні протипоказання: туберкульоз та інфекційні захворювання.  

Робота не рекомендується людям з вираженими фізичними вадами (можуть 

ускладнити взаємини з дітьми), дефектами мовлення, слабкою нервовою 

системою. Неприпустимі у роботі дефектолога дратівливість, нервозність [5]. 

                          Контрольні запитання.    

1. Назвіть провідних вітчизняних вчених-дефектологів, які здійснюють 

наукові пошуки за напрямками, представленими за такою схемою:  

* закономірності розвитку дітей з відхиленнями в психико-

фізіологічному розвитку – В.В. Ткачова, В. І. Лубовский;  

 визначення сутності спеціального виховання та освіти –  

Є.М. Мастюкова;  

 пошук оптимальних способів подолання наслідків дефекту -  

Л.С. Виготський;  

 удосконалення змісту, засобів, методів, психолого-педагогічного 

впливу, виховання і навчання, дітей різних категорій Р.Є. Левіна;  
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2. Кому з представників класичної педагогіки належать дані висловлювання?  

а) «Школа без дисципліни – що млин без води» - Я.А. Коменський  

б) «Дитина зовсім не стоїть перед навколишнім світом один на один. Його 

ставлення до світу завжди опосередковані ставленням людини до інших 

людей, його діяльність завжди включена в спілкування» - О.М. Леонтьєв  

3. Заповніть таблицю 

Персоналії  Назви робіт  Коротка анотація  

Ложечкін Ганна 

Дмитрівна  

Динаміка когнітивно-

інтелектуального та 

когнітивно - моторного 

розвитку учнів 

нормального і 

порушеного 

інтелектуального 

генезу  

Теоретичні аспекти 

вивчення когнітивно-

інтелектуального та 

когнітивно-моторного 

розвитку учнів 

нормального і 

порушеного 

інтелектуального генезу 

Вплив пізнавальної 

активності на розвиток 

когнітивно-

інтелектуальної та 

когнітивно-моторної 

сфер учнів 

Атван Садхана  Соціально-педагогічний 

супровід дитини з 

обмеженими 

можливостями в Англії, 

Росії, Йорданії.  

Соціальнопедагогіческое 

супровід дитини з 

обмеженими 

можливостями як 

предмет теоретичного 

аналізу.  

 

                                          Практичне заняття 5 - 6  

Тема: Сучасна освітня система спеціальної педагогіки  

1. Організація ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у 

розвитку та їх сім'ям.  

        Розробка моделей психологічного супроводження у різних видах 

освітніх установ для дітей з обмеженими можливостями здоров'я; рання 

діагностика та корекція дітей з психосоматичними захворюваннями у віці від 
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0 до 4 років Розробка науково-методичних основ ефективної інтеграції дітей 

з особливими освітніми потребами в установи загального вигляду.  

2. Сучасні можливості здобуття дошкільної освіти дітей зі спеціальними 

потребами  

        Забезпечення державних гарантій доступності та рівних можливостей 

отримання повноцінної освіти та досягнення нового сучасного якості 

дошкільної освіти є одним з найважливіших 

напрямків модернізації російської освіти на сучасному етапі Розширення 

охоплення дітей дошкільною освітою відноситься до числа безумовних 

пріоритетів російської освітньої політики, оскільки сприяє створенню рівних 

стартових умов для дітей незалежно від місця проживання, соціального 

статусу, національної приналежності та стану здоров'я. Доступність 

дошкільної освіти характеризує можливості вибору і надходження до 

дошкільний навчальний навчальні заклади і безперервного в ньому 

навчання.  

3. Порівняти систему організації спеціального дошкільного освіти 

України з подібними системами однієї із зарубіжних країн (за вибором)  

        Служби ранньої допомоги, наприклад у США, орієнтовані на допомогу 

дітям у сім'ях груп ризику, здійснюють свою діяльність за такими 

напрямами: оцінка рівня розвитку дитини; консультація сім'ї, спеціальна 

система освіти батьків, організація розвиваючого середовища для немовлят; 

охоплення освітою різних сфер розвитку немовляти (соціальних навичок, 

емоційного розвитку, зорового і слухового сприйняття, перших предметних 

дій, розвитку передумов розуміння мови і активної мови). В Україні при 

глибокому розумінні необхідності економічної та гуманістичної доцільності 

ранньої допомоги ще немає відповідної цілісної державної системи.  

                      4. Сучасна шкільна система спеціальної освіти 

         В даний час існує вісім основних видів спеціальних шкіл для дітей з 

різними вадами розвитку. Щоб виключити винесення діагнозний 

характеристик до реквізитів цих шкіл (як це було раніше: школа для 
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розумово відсталих, школа для глухих і т.п.), в нормативно-правових та 

офіційних документах ці школи називаються по їх видовому порядковому 

номеру: 

• спеціальна (корекційна) освітня установа I виду (школа-інтернат для глухих 

дітей); 

• спеціальна (корекційна) освітня установа II виду (школа-інтернат для 

слабочуючих і позднооглохших дітей); 

 спеціальна (корекційна) освітня установа III виду (школа-інтернат для 

незрячих дітей); 

 спеціальна (корекційна) освітня установа IV виду (школа-інтернат для 

слабозорих дітей); 

 спеціальна (корекційна) освітня установа V виду (школа-інтернат для 

дітей з важкими порушеннями мови); 

 спеціальна (корекційна) освітня установа VI виду (школа-інтернат для 

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату);  

 спеціальна (корекційна) освітня установа VII виду (школа чи школа-

інтернат для дітей із труднощами в навчанні – затримкою психічного 

розвитку); 

 спеціальна (корекційна) освітня установа VIII виду (школа чи школа-

інтернат для дітей з розумовою відсталістю).  

5. Основні напрямки розвитку нових типів і видів спеціальних 

(корекційних) освітніх установ.  

        В останні роки створюються спеціальні освітні установи і для інших 

категорій дітей з обмеженими можливостями здоров'я та життєдіяльності: 

з аутистическими розладами особистості, з синдромом Дауна. Є також 

санаторні (лісові школи для хронічно хворих і ослаблених дітей.  

Спеціальні (корекційні) освітні установи фінансуються відповідним 

засновником. 

        Кожне таке освітній заклад несе відповідальність за життя вихованця 
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та забезпечення його конституційного права на отримання безкоштовної 

освіти у межах спеціального освітнього стандарту.  

6. Відвідати наявні в місті спеціальні (корекційні) установи. Описати 

свої спостереження  

       Наприклад. Спеціальна школа-інтернат для слабочуючих дітей 

(адреса). Школа є спеціалізованою для слабочуючих дітей. Персонал 

відрізняється доброзичливістю. Так як школа одночасно є інтернатом, то 

діти живуть, пряма тут в окремому корпусі сполученим з навчальним. 

Навчальний клас складається з робочих місць учнів, оснащених 

навушниками і мікрофонами, підключеними до одного персонального 

комп'ютера, за яким знаходиться робоче місце викладача. Мета створення 

даного класу полягає в забезпеченні можливості спілкування глухих та 

слабочуючих дітей між собою та з викладачем. При цьому обладнання 

і програмне забезпечення класу проводять індивідуальну корекцію 

амплітудно-частотних характеристик звукових хвиль для того, щоб 

перевищити пороги чутності дітей. Для визначення індивідуальних 

особливостей слуху учнів дітей реалізований відповідний програмний 

модуль. 

7. Можливості та умови  індивідуальної програми реабілітації  

       Розробка індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-

інваліда) здійснюється при проведенні медико-соціальної експертизи на 

основі оцінки обмежень життєдіяльності, викликаних стійким розладом 

функцій організму, і реабілітаційного потенціалу. У випадках, що 

вимагають спеціальних видів обстеження громадянина з метою уточнення 

структури і ступеня обмежень життєдіяльності, реабілітаційного прогнозу 

та реабілітаційного потенціалу, а також отримання інших додаткових 

відомостей, може складатися програма додаткового обстеження, що 

затверджується керівником відповідного бюро. Зазначена програма 

доводиться до відома інваліда (його законного представника) в доступній 

для нього формі. 
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8. Сучасні можливості та проблеми отримання вищої професійної 

освіти особами з обмеженою працездатністю. 

          Інваліди, які закінчили школу, як і багато інших випускники, хочуть 

продовжувати освіту у ВНЗ. Але й тут вони стикаються з новими 

труднощами. До цих пір, наприклад, ті інваліди, яким вдалося вступити до 

вузу, насилу до нього добираються і ледве пересуваються всередині 

будівлі. Фізичні недоліки практично повністю відміняють поїздки в 

громадському транспорті. У той же час є приклади, коли студентам-

інвалідам переходити з аудиторії в аудиторію допомагають однокурсники. 

Іноді адміністрація вузу йде назустріч і складає навчальний план так, щоб 

у групі, де навчається інвалід, заняття проходили хоча б на одному 

поверсі. За даними досліджень, у кожному окремому вищому 

навчальному закладі країни навчається до 5,2% студентів-інвалідів.  

                                            Контрольні завдання  

1. На підставі наданих даних заповніть наступну таблицю  

Система спеціальних установ для дітей з відхиленнями у розвитку 

Міністерство  Завдання, які 

вирішуються *  

Мережа установ **  

Міністерство праці і 

соціальної політики  

Ці органи визначають 

рівень потреби у 

створенні робочих 

місць для інвалідів, 

надання протезно-

ортопедичної 

допомоги, 

реабілітацію інвалідів, 

проведення медико-

соціальної 

експертизи,  

мережі спеціальних 

будинків-інтернатів для 

інвалідів, спеціалізованій 

установі 

для неповнолітніх, які 

потребують соціальної 

реабілітації, 

Міністерство охорони 

здоров'я 

Указ «Про 

затвердження форм 

індивідуальної 

програми реабілітації 

інваліда, 

індивідуальної 

програми реабілітації 

центри реабілітації 

інвалідів, спеціалізовані 

лікарні, клініки, санаторії, 

інтернати.  
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дитини-інваліда, що 

видаються 

федеральними 

державними 

установами медико-

соціальної 

експертизи, порядку 

їх розробки та 

реалізації». 

Визначення 

інвалідності.  

Міністерство освіти та 

науки  

Реалізація прав 

інвалідів на освіту, 

розробка і прийняття 

зазначених законів  

Спеціалізовані дитячі 

садки, школи, ПУ, 

логопедичні кабінети, 

бібліотеки для слабо чують 

і слабозорих.  

 

2. Підготуйте повідомлення на тему «Історія розвитку вітчизняної системи 

спеціальної освіти».  

3. Якими факторами визначається структура спеціальної (корекційної) 

загальноосвітньої школи?  

4. Чому спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа VIII виду не дає 

своїм вихованцям цензового освіти?  

       Спеціальна школа VIII виду забезпечує спеціальну освіту для дітей з 

інтелектуальним недорозвиненням. Навчання в цій школі не є цензові, маючи 

якісно інший зміст. Основна увага приділяється соціальній адаптації та 

професійно-трудової підготовки при освоєнні учнями доступної їм обсягу 

змісту освіти з загальноосвітніх предметів. Навчання в школі VIII виду 

завершується іспитом з трудового навчання. Школярі можуть бути звільнені 

від іспиту на (атестації) за станом здоров'я.  

5. Чим зумовлено включення в структуру школи таких компонентів, як 

підготовчий, або пропедевтично-діагностичний етап, професійне навчання, 

або етап поглибленої трудової підготовки?  

          Підготовчим клас дозволяє не тільки краще підготувати дитину до 

школи, і дає можливість уточнення діагнозу в ході освітнього процесу і 
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психолого-педагогічного вивчення можливостей дитини. Аналіз 

захворюваності учнів на основі вивчення матеріалів медичних карт, анкет 

батьків учнів з проблеми стану здоров'я їхніх дітей, результатів 

працевлаштування випускників, соціуму, в якому знаходиться школа, 

показав несприятливу ситуацію з фізичним, соціальним, психічним здоров'ям 

школярів. Тому  педагогічний колектив вирішив ввести зміни в шкільне 

життя таким чином, щоб цінності фізичного, психічного, соціального 

здоров'я з'явилися найбільш значними сторонами шкільного життя.  

6. Від чого залежить тривалість професійного навчання в школі?  

Тривалість професійного навчання у школі залежить від тієї професії на яку 

направлено навчання та специфіка викладання.  

7. Які профілі професійної підготовки учнів з порушенням розвитку 

найбільш поширені?  

Кухар, штукатур-маляр, токар, оператор швейного обладнання, молодший 

медичний персонал, озеленювачі, двірники, не рідко зустрічаються радіо- і 

теле-ремонтники. 

 

                                           Практичне заняття 7. 

                                       Тема: Основи дидактики  

1. Дидактичні принципи спеціальної педагогіки, їх сутність і специфіка 

реалізації  

            Дидактична сторона досвіду професійної діяльності педагога додаткової 

освіти є для нас предметом спеціального педагогічного аналізу. Ми бачимо в 

дидактичної компетентності, безперервно вдосконалюється та збагачує, 

ресурси розвитку педагогічного професіоналізму. Сьогодні, як ми вважаємо, 

впритул постало питання про необхідність формування принципово нової 

галузі наукового теоретичного знання – дидактики додаткової освіти. Саме 

цей розділ сучасної педагогічної науки здатний розкрити специфічні риси, 

закономірності, суперечності і принципи навчання, що дають про себе знати 
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в процесі додаткової освіти дітей, а – якщо подивитися на аналізовану 

проблему набагато ширше – то дітей і дорослих. 

Дидактичні принципи: принцип наочності, принцип систематичності, 

принцип свідомості, принцип активності, принцип самостійності, принцип 

навчання на високому рівні труднощі, принцип доступності, принцип 

науковості, принцип опори на інтерес, принцип практичної спрямованості 

навчання, принцип співпраці. Для кожного з даних принципів існує своя 

специфіка реалізації, яка повністю залежить від уміння й творчого підходу 

педагога. 

2. Специфіка відбору методів навчання і виховання дітей з відхиленнями 

у розвитку  

Методи навчання перебувають в істотній залежності від психологічних, 

вікових особливостей школярів. Наприклад, вибір методів навчання в 

початкових класах, особливо в 1, визначається можливостями розвитку 

абстрактних форм мислення на основі зв'язку з чуттєвим досвідом учня. 

Методи навчання залежать від анатомо-фізіологічних особливостей 

організму учнів, враховують їх працездатність, стомлюваність, особливість 

нервової, судинної, кістково-м'язової, статевої систем організму. У сучасних 

умовах освіти пред'являються все більш глибокі вимоги до вдосконалення 

традиційних та пошуку нових методів:  

- Спрямованість методу навчання на виконання завдань гуманістичного 

виховання. 

- Науковість методу.  

3. Роль особистості педагога у процесі виховання дітей з особливими 

освітніми потребами  

        Педагог має одну з чільних сторін виховання дітей з особливостями в 

розвитку. Так як саме від його старання, підходу і особистих якостей у болів 

частини залежить пізнавальні і розвиваючий процес для дитини. Педагог 

повинен розуміти, приходячи в спеціальний навчальний заклад що тут 

особливі діти, і головне для нього терпіння і любов до своєї роботи і учням.  
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4.Форма навчання дітей з проблемами у розвитку  

Можна подати перелік можливих організаційних форм освіти дітей з 

проблемами розвитку:  

-  спеціалізований дитячий садок повного дня; 

- спеціалізовані групи короткочасного перебування в дитячому саду;  

- спеціалізовані школи;  

- школи-інтернати;   

- індивідуальне навчання.  

5. Специфіка організації уроку в спеціальній школі  

       Специфіка організації уроку в спеціальних школах полягати в 

індивідуальному підході розробці плану заняття. Це залежить від специфіки 

дефекту дітей у цьому освітньому закладі.  

6. Принципи відбору засобів навчання у спеціальній освіті  

        Принцип відбору засобів так само залежить від специфіки дефекту, від 

його складності. Так само від віку та розвитку дитини.  

7. Мова як засіб навчання дітей з особливими освітніми потребами  

         Це не для кого, не секрет, що кращий спосіб освіта це пояснення і 

приведення прикладів. Набагато краще сприймається матеріал, якщо тобі 

його пояснюють, а не просто після його прочитання. Для дітей зі 

спеціальними освітніми потребами це є одним з найважливіших пріоритетів. 

Так як в розмові педагога та учня відбувається контакт, і якщо педагог 

грамотно скористається даними контактом, то навчання завжди принесе свої 

позитивні плоди.  

8. Можливості мистецтва як засобу корекції розвитку  

       Вплив творів мистецтва на людей цікавило вчених в усі часи. Проте 

лише в ХХ столітті мистецтва стали приписувати терапевтичну функцію, 

грунтуючись на конкретних позитивних результатах наукових досліджень. 

Так у Великобританії М. Річардсон. Дж. Дебуффе та ін використовували 

образотворче мистецтво для лікування психічних розладів, а в 1940-і роки 

малюнки, виконані різними людьми використовуються як інструмент 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


дослідження несвідомих процесів.Сучасний період характеризується 

широким застосуванням різних видів мистецтва як арт-терапевтичної 

інструментарію: в медицині для лікування нервово-психічних, захворювань, 

у психології для корекції афективної сфери. Мистецтво позитивно впливає на 

центральну нервову систему, що підтверджує у своїх працях відомі психіатри 

А. Л. Гросман і В. Райков. Так (наприклад, нормалізація роботи серцево-

судинної системи відбувається під звуки музики, виконаної на кларнеті і 

скрипці). 

9. Місце наочних засобів у спеціальній освіті  

         Використання наочних посібників у певних освітніх установах, несе 

позитивні і високоефективний характер сприятливого впливу на навчальний 

процес дітей зі спеціальними освітніми потребами.  

10. Основні групи ТСО і компенсації порушень у виховному освіту  

         ТСО (технічні засоби навчання) є не замінними в освітніх установи для 

дітей з порушеннями у розвитку. Прикладом може бути школа-інтернат для 

слабочуючих, де в кожному класі встановлені парти з вбудованими 

навушниками для освітнього процесу [7].  

                                             Контрольні завдання  

1. Розкрийте зміст таких принципів побудови системи спеціальної освіти:  

- Загальності та загальнодоступності спеціальної освіти – в терміні міститися 

ідея того, що освіта має бути доступне для всіх. Багато інвалідів через низку 

причин не можуть отримувати, наприклад, вища освіта. По-перше, це 

залежить від самого освітнього закладу (велика частина з них не 

передбачають наявності дітей-інвалідів, тому що, вони просто не 

облаштовані спеціальними сходами, аудиторіями та ін а дитині просто 

складно буває самостійно подолати навіть 1 поверх). Так само це ще полягає 

не завжди в сприятливому ставленні суспільства до людей з обмеженими 

можливостями; 

- Обов'язковості спеціальної освіти – для дітей з порушеннями у розвитку 

обов'язковими передбачені тільки дошкільна і шкільна освіті. Потрібно так 
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само зробити обов'язковим і спеціальну освіту. Щоб інваліди не відчували 

себе ізгоями і приносили свою посильну користь для країни і суспільства;  

- Єдність спеціальної освіти – система освіти повинна носити єдину 

структуру з певними відхиленнями на облік дефекту учнів;  

- Цензовой спеціальної освіти - це освіта відповідна рівнів освіти масової 

загальноосвітньої школи: наприклад, основну загальну освіту, загальну 

середню освіту). Їм видається документ державного зразка, що підтверджує 

отриманий рівень освіти або свідоцтво про закінчення спеціального 

(корекційного) освітнього закладу;  

- Диференційованості системи спеціальних установ – позначає поділ 

навчальних планів і програм у спеціалізованих школах, класах або в старших 

класах середньої школи, здійснима на факультативах;  

- Гуманістичного характеру спеціального виховання та освіти – 

гуманістичний характер ставиться до того, що люди повинні усвідомлювати, 

що всі ми не однакові, і що це нормально;  

- Співпраця школи, сім'ї і громадськості в освіті дітей з відхиленнями у 

розвитку – це невід'ємна частина сприятливого впливу на процес виховання 

та освіти дитини з порушеннями у розвитку. Бо тільки загальними зусиллями 

можна досягти позитивного результату.  

2. Наведіть приклади, що розкривають специфіку реалізації принципів 

навчання в спеціальній (корекційної) загальноосвітній школі.  

Корекційна спрямованість навчання і виховання дітей з порушеннями 

розвитку: 

- Кваліфікаційне знання з урахуванням структури дефекту (чітке визначення 

дефекту спостерігається у дитини, його складність і визначенні навчального 

закладу (дитячого саду для аномальних дітей або спеціалізована школа 

певної групи)). 

- Розвиток більш сильних сторін у дитини, наприклад багато дітей з 

відхиленнями у розвитку мають більш розвинені творчі здібності (Бетховен). 
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Підхід при вихованні аномальних дітей має полягати у чіткому виявленні 

інших, сильних сторін дитини.  

- Викладачі-дефектологи повинні самовдосконалюватися, проходити 

семінари для підвищення кваліфікації, допрацьовувати, доповнювати і 

покращувати свою роботу з аномальними дітьми.  

- Для кожного виду дефекту розроблена своя програма виховання і 

викладання. Вона не може бути однаково для слабозорих та слабочуючих 

дітей, і вже тим більше для дітей з розумовими вадами. Якщо дитина погано 

чує або не чує взагалі, з ним повинен займатися певний фахівець, і так для 

кожного дефекту.  

- Взагалі все виховання та освіти для дітей з відхиленнями носять 

специфічний характер. Трудова підготовка здійснюється в спеціалізованих 

навчальних закладах або групах, у ВНЗ ж діти з відхиленнями (тут так само є 

ряд певних правил) навчаються в загальних групах.  

- Для дітей з відхиленнями у розвитку обов'язково повинно бути передбачено 

медичне та оздоровче лікування. Для цього в нашій країні існують спеціальні 

клініки, лікарні і санаторії.  

3. Вивчіть схеми. Поясніть, чим викликані процес стандартизації шкільної 

освіти та розробки державних стандартів? 

       Процес стандартизації освіти й розробки державних стандартів 

викликаний в-першу чергу державним стандартом загальної освіти осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я; так само велику роль відіграють 

навчальний план, навчальні програми, підручники і навчальні посібники.  

4. Виконайте тест правильно виконуючи завдання:  

А. Носії змісту освіти – це державний освітній стандарт;  

Б. Нормативи освітні областей, які визначаються регіонами та освітніми 

установами, відображає – національно-регіональний компонент;  

В. Проекція змісту освіти здійснюється наступним чином – державний 

освітній стандарт – навчальний план – навчальні програми – підручник;  
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Г. Сучасна гуманістична педагогіка пропагує до визначення сутності змісту 

освіти – особистісно-орієнтовані підхід;  

Д. Накопичення та передача знань, що забезпечують життєдіяльність 

людини, становить – прагматичну функцію змісту освіти;  

Є. Необхідність узгодження складових змісту освіти: теорія, навчальних 

предметів, навчального матеріалу, педагогічної діяльності, особистості учня - 

становлять: принцип фундаменталізації змісту освіти.  

Ж. Навчальний план, що розробляється на основі базисного плану і носить 

рекомендаційний характер – це робочий навчальний план школи;  

З. Національно – регіональний компонент навчального плану представляє 

собою – варіативну частину навчального плану;  

І. Інваріантна частина навчального плану пропонує наступні види занять – 

обов'язкові заняття.  

К. Базисний навчальний план включає наступні нормативи – максимальна 

обов'язкова навантаження для учнів;  

Л. Навчальні програми можуть бути – авторські, федеральні, шкільні.  

М. Навчальна програма може бути побудована способами – лінійним, 

авторським. 

5. Спираючись на схему, охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку змісту 

фахової освіти:  

Напрямок розвитку змісту фахової освіти на сучасному етапі можна умовно 

розділити на дві групи:  

- Тенденція розвитку змісту фахової освіти – у цю групу входять – 

гуманізації, гуманітаризація, стандартизація, верифікація;  

- Актуальні проблеми формування змісту спеціальної освіти – вдосконалення 

сучасних державних стандартів, осовременірованіе зміст освіти, створення 

варіативних навчальних планів, навчальних програм, підручників, 

навчальних посібників, створення авторських програм, навчальних 

посібників, методичне забезпечення реалізації змісту освіти в школі.  

6. Підготуєте аргументовану відповідь на наступні питання:  
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- Які класифікації методів навчання відомі вам?  

Класифікація методів за призначенням:  

- Придбання знань;  

- Формування умінь і навичок; 

- Застосування знань;  

- Творча діяльність;  

- Закріплення; 

- Перевірка знань, умінь, навичок. 

Класифікація методів за типом (характером) пізнавальної діяльності:  

- Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний);  

-Репродуктивний;  

- Проблемне виклад;  

- Частково-пошуковий (евристичний);  

- Дослідницький.  

- Назвіть конкретні методи навчання, що включаються авторами 

класифікаціями в різні групи:  

1. За джерела інформації з урахуванням форми навчання;  

2. За характером пошукової діяльності;  

3. За логікою навчання (по використанню логіко-психологічних операцій);  

4. За логічної структурі змісту навчального матеріалу.  

- Які з них можуть використовуватися у спеціальній (корекційної) 

загальноосвітній школі для дітей з порушенням інтелекту?  

- За логікою навчання (по використанню логіко-психологічних операцій);  

- По джерелу інформації з урахуванням форми навчання.  

- Які з наведених класифікацій методів навчання носить більш завершений 

характер? Доведіть.  

- Закріплення (цей метод проводитися у закінченні навчання і несе в собі 

закріплення пройденого предмета, саме тут проявляється те що засвоїв 

дитина і як це вплинуло на поліпшення дефекту який у нього спостерігався).  

7. Охарактерізуйте фактори визначають, вибір методів освіти.  
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       Проведення психологічного, психодіагностичного дослідження завжди 

підпорядковане певної мети, яка обумовлює шляхи вирішення окремих 

завдань. Основна мета психодіагностичного дослідження дитини з вадами 

розвитку – виявлення структури порушення психічної діяльності для 

знаходження оптимальних шляхів корекційної допомоги. Конкретна 

завдання визначається віком дитини, наявністю або відсутністю порушень 

зору, слуху, опорно-рухового апарату, соціальною ситуацією, етапом 

діагностики (скринінг, диференційна діагностика, поглиблене психологічне 

вивчення дитини для розробки індивідуальної корекційної програми, оцінка 

ефективності корекційних заходів).  

8. Які педагогічні умови можуть сприяти підвищенню ефективності методів 

навчання. 

Це, звичайно ж, особистісні якості педагогів, їх творчий підхід до 

навчального процесу. 

9. Назвіть методи стимулювання і мотивації навчання. Яку роль вони 

відіграють у процесі освіті?  

         Групу методів стимулювання і мотивації навчання можна умовно 

поділити на дві великі підгрупи. У першій з них уявити методи формування 

пізнавальних інтересів в учнів (його роль полягає у виникнення позитивних 

емоцій по відношенню до навчальної діяльності, до її змісту, форм і методів 

здійснення). У другій – методи, переважно спрямовані на формування 

почуття обов'язку і відповідальності в навчанні (виховання відповідальності, 

патріотизму, потреби навчання).  

10. Які засоби і прийоми з перерахованих, далі становлять методи 

формування пізнавального інтересу, а так само – методи стимулювання 

обов'язку і відповідальності в навчанні:  

- Методи формування пізнавального інтересу (пізнавальні ігри та ігрові 

ситуації, створення позитивних емоцій, заохочення);  
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- Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні (переконання 

у суспільної значимості навчання, зміст матеріалу, пред'явлення навчальних 

вимог, осуд).  

11. Визначте форми організації навчання, прийнятні для процесу спеціальної 

(корекційної) загальноосвітньої школи. Обгрунтуйте свою думку.  

- Фронтальна (колективна) щоб діти могли взаємодіяти один з одним у 

процесі навчання;  

- Індивідуальна (це прийнятно при виконанні певних завдань, при яких 

самостійна, індивідуальна робіт буде більш ефективна)  

12. План повідомлення на тему «Характеристика уроку як основної форми 

навчання в спеціальній (корекційної) загальноосвітній школі».  

   1. Виступ на тему "Урок як основна форма навчання»  

- Форми і типи уроку прийнятні в спеціальній (корекційної) загальноосвітній 

школі; 

   2. Принципи побудови уроку в спеціальній (корекційної) загальноосвітній 

школі. 

   3. Основні напрямки занять з дітьми на уроці в спеціальній (корекційної) 

загальноосвітній школі  

13. Повідомлення на тему «Реалізація корекційно-розвивальної функції 

уроку». 

        Корекційно-розвиваюча мета повинна чітко орієнтувати педагога на 

розвиток психічних процесів, емоційно-вольової сфери дитини, на 

виправлення і компенсацію наявних недоліків спеціальними педагогічними і 

психологічними прийомами. Ця мета повинна бути гранично конкретною і 

спрямованої на активізацію тих психічних функцій, які будуть максимально 

задіяні на уроці. Реалізація корекційно-розвиваючої мети передбачає 

включення в урок спеціальних корекційно-розвиваючих вправ для 

вдосконалення вищих психічних функцій, емоційно-вольової, пізнавальної 

сфер і включення завдань з опорою на кілька аналізаторів. Приклад 

постановки корекційно-розвиваючої мети:  
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1) розвивати слухове сприйняття учнів на основі вправ у впізнавання і 

співвіднесенні; 

2) коригувати зорове сприйняття на основі вправ на увагу.  

З точки зору корекційної спрямованості розглянемо структуру уроку; 

наступність етапів і послідовність включення дітей у завдання і вправи за 

ступенем наростаючої складності. Кожен урок повинен складатися з 

декількох етапів, в ході яких педагог вирішує навчальне завдання, 

підпорядковану спільної мети заняття: актуалізувати минулий досвід, ввести 

в тему через визначення особистісних смислів, що вивчається, закріпити 

вміння на основі застосування і т.п. У поурочному плануванні педагога, який 

навчає дітей з ЗПР у загальноосвітньому класі загальноосвітньої школи, 

важливо окремо відобразити план  

14. З опорою на класифікацію уроків з дидактичним цілям, дайте 

характеристику існуючих типів уроку і відповіді на питання:  

- Від яких факторів залежить вибір учителя типу уроку?  

Тип уроку залежить від дефекту дітей, з якими він працює, від складності їх 

дефекту і їх підготовленості.  

- Як у залежності від типу уроку буде змінюватися його структура?  

Структура і типи уроку, організаційної діяльності вчителя. Структура уроку і 

його тип утворюються з комбінації основних елементів процесу навчання. 

Структурна побудова уроку залежить від конкретних навчально-виховних 

завдань, характеру передбачуваної на уроці діяльності та навчального 

взаємодії вчителя з дітьми.  

- Які з представлених типів уроком можуть проводитися нетрадиційна?  

- Комбіновані;  

- Передача і засвоєння нових знань;  

- Закріплення.  

15. Зіставте основні частини уроку, і структурні елементи уроку висловіть 

цей взаємозв'язок графічно.  
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16. Вкажіть авторів – представників класичної педагогіки і психології, їх 

основні праці, в яких утворені наведені положення:  

а) Вигодський Л.С.  б) Макаренко А.С.  в) Сухомлинський В.А.  

17. Характеристики яких типів відносин батьків до дитини з порушенням у 

розвитку наведені далі:  

а) гіперопіка;  б) гипопротекция;  в) емоційне відкидання.  

 

Практичне заняття 8-9 

Тема: Пріоритетні напрямки розвитку сучасного соціальної освіти  

1. Створення державної системи ранньої допомоги  

Опорним структурним елементом державної системи мають стати 

регіональні, міські та муніципальні центри та установи, створювані на основі 

сімейно-орієнтованого та міждисциплінарного підходів до організації 

діяльності. Регіональні центри повинні бути максимально наближені до місця 

проживання сім'ї та організовані з урахуванням регіональних економічних 

можливостей, місцевих умов і традицій. Ним має бути надано право 

широкого варіативного вибору місця розміщення: на базі загальноосвітнього 

або спеціалізованого дошкільного закладу, або установ охорони здоров'я 

(дитячих поліклінік або кабінетів з катамнезу при дитячих лікарнях), 

спеціалізованих центрів при психолого-медико-педагогічних комісіях.  

2. Досвід організації ранньої діагностики за кордоном  

Вже на початку 70-х рр.. ХХ ст. США і країни Європи перейшли до практики 

створення різних систем і програм ранньої допомоги немовлятам та їх сім'ям. 

Перші створювані програми були орієнтовані на задоволення соціальних 

потреб нормально розвиваються дітей та дітей з ризиком відставання в 

розвитку від народження до 3 років. Це дозволило характеризувати їх як 

соціально-педагогічні програми ранньої допомоги або раннього втручання.  

3. Поняття інтеграції. Інтеграція та диференціювання. Переваги і 

недоліки 

У системі освіти інтеграція означає можливість мінімально обмежує 
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альтернативи (тобто вибору) для осіб з особливими освітніми потребами: 

здобуття освіти в спеціальному (коррекционном) освітньому закладі або, з 

рівними можливостями, в освітньому закладі загального призначення 

(дошкільний навчальний заклад, шкіл). Інтеграція грунтується на концепції 

«нормалізації», в основу якої покладена ідея про те, що життя і побут людей 

з обмеженими можливостями повинні бути як можна більш наближеними до 

умов і стилю життя суспільства, в якому вони живуть.  

Стосовно до дітей це означає наступне.  

1. Дитина з особливими освітніми потребами має і загальні для всіх потреби, 

головна з яких – потреба в любові і стимулює розвиток обстановці.  

2. Дитина повинна вести життя, максимальною мірою наближається до 

нормальної. 

3. Найкращим місцем для дитини є його рідний дім, і обов'язок місцевої 

влади – сприяти тому, аби діти з особливими освітніми потребами 

виховувалися в свої сім'ях. 

4. Вчитися можуть всі діти, а значить, всім їм, якими б важким не були 

порушення розвитку, повинна надаватися можливість отримати освіту.  

4. Моделі інтегрованого навчання  

- Модель «недолюдей». Людина з відхиленнями у розвитку відповідно до цієї 

моделі розглядається як неповноцінне істота, що наближається по своєму 

рівню до тварини.  

- Модель «Загроза суспільству». Існувало уявлення, що деякі категорії осіб з 

відхиленнями у розвитку представляють загрозу суспільству (розумово 

відсталі, глухі, особи з психічними відхиленнями).  

- Модель «Об'єкт жалю». Ця модель надає руйнівний вплив на розвиток 

особистості людини, на його прагнення до самореалізації.  

- Модель «Об'єкт обтяжливою благодійності». Складні економічні умови в 

ряді країн світу не дозволяють дотримуватися незмінно сприятливої 

економічної політики щодо осіб з обмеженими можливостями.  
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- Модель «Розвиток». Ця модель передбачає наявність у осіб з обмеженими 

можливостями здібностей до утворення і розвитку [8].  

 

                                            Контрольні завдання  

1. Охарактеризуйте стан вітчизняної спеціальної педагогіки на сучасному 

етапі. 

         На даному етапі спеціальна педагогіка йде на покращення. 

Створюються нові закони, які покращують положення інвалідів у сфері 

освіти. Створюються спеціалізовані навчальні та виховні установи. 

З'являються все більше, спрямовані, навчальні заклад для підготовки 

спеціального викладацького складу. Все частіше, інваліди продовжують 

навчання після школи, частіше стали поступати до ВНЗ.  

2. Розгляньте напрям наукових досліджень та визначте його значення щодо 

теорії і практики навчання дітей з фізичними та психічними порушеннями 

Головним завданням цікавить НАПН України в галузі педагогіки є розробка 

методологічних, теоретичних і методичних основ систем спеціального 

навчання і виховання. У рамках сформованої вітчизняної наукової традиції 

головними цінностями спеціальної освіти стосовно кожного віковою етапу 

визнаються просування дитини по шляху нормального психічного розвитку, 

попередження і корекція вторинних за своєю природою порушень, рівень 

особистісного розвитку, освіти і життєвої компетенції. Центральною 

проблемою корекційної (спеціальної) педагогіки є пошук шляхів вирішення 

суперечності між необхідністю і можливістю дорослих передати дитині 

соціальний і культурний досвід, оскільки у випадках порушення розвитку 

перестають діяти або виявляються недостатньо заможними традиційні 

способи вирішення традиційних освітніх і виховних завдань. Внаслідок цього 

виникає задача розробки «обхідних шляхів» і специфічних засобів вирішення 

традиційних освітніх і виховних завдань стосовно до кожного етапу 

розвитку. 
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3. Повідомлення, а тему «Історія розвитку вітчизняної системи спеціальної 

освіти».  

Назвіть перші спеціальні установи для дітей з відхиленнями у розвитку, 

відкриті в Україні. Спеціальна освіта осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я в крані має майже 200-річну історію. 14 жовтня 1806 в г.Павловське 

біля Санкт-Петербурга було відкрито перший навчально-виховний заклад 

(дослідне училище) для 12 глухонімих дітей, в 1807 р. відкрито освітній 

заклад для сліпих дітей.  

Перший освітній заклад для розумово відсталих дітей з'явився в м. Рига 

в 1854 р. До кінця XIX століття освіту осіб з порушеннями слуху і зору в 

країні набуває поширення, одночасно переходячи з категорії приватних 

навчально-виховних закладів в систему спеціалізованих державних шкіл. З 

1908 р., завдяки урядовим рішенням про введення загальної початкової 

освіти, розвивається система шкіл для розумово відсталих. До 1917 р. 

допоміжні школи діяли у Вологді, В'ятці, Єкатеринбурзі, Києві, Курську, 

Москві, Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Саратові, Харкові. До цього 

часу в усіх установах для розумово відсталих дітей (допоміжних школах, 

притулках, навчально-виховних закладах) виховувалося близько 2000 дітей. 

Однак спеціальну освіту як державна система навчання дітей з відхиленнями 

у розвитку стало розвиватися тільки після 1918 р. Створюються школи для 

дітей глухонімих, тугоухие, сліпих, слабозорих та розумово відсталих. У 50-

ті роки почалося навчання дітей з порушенням опорно-рухового апарату і 

важкими вадами мовлення. У 1981 р. рішенням колегії Міносвіти СРСР було 

затверджено Положення про спеціальній школі для дітей із затримкою 

психічного розвитку. Таким чином, в даний час система спеціальної освіти 

складається з восьми видів спеціальних (корекційних) освітніх установ для 

учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку, що реалізують 15 навчальних 

програм. Крім того, з 1998 р. для дітей, раніше виведених із загальноосвітніх 

установ за станом здоров'я, використовується нова форма навчання в школах 

«надомного» навчання.  
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4. Виходячи з аналізу схеми можна зробити висновки про подальший 

розвиток фахової освіти в Україні, і ці шляхи буде 2:  

1. Принципи диференціації:  

- Подальша диференціація спеціальних шкіл;  

- Вдосконалення мережі спеціалізованих установ.  

2. Принцип інтеграції:  

- Соціальна інтеграція (роздільне навчання в одному навчальному закладі);  

- Інтеграція навчання (спільне навчання дітей різних категорій в одному 

класі). 

Так само відбувається подальший розвиток і застосування форм інтеграції, 

таких як інтернальних і екстернальних. А так само її моделей – часткової, 

повної, тимчасовою і постійною.  

        Виділяються основні напрямки розвитку системи спеціальної освіти:  

- Забезпечення більш повного задоволення освітніх і діяльнісних  потреб осіб 

з відхиленнями у розвитку.  

- Приведення освіту у відповідність з ціннісними орієнтаціями суспільства, 

змінами концепції розвитку суспільства, зі сходженням суспільства в систему 

ринкових відносин.  

- Створення більш гнучкої та варіативної системи отримання спеціальної 

освіти. 

- Приведення сфери спеціальної освіти у пріоритетний напрям розвитку 

соціальної сфери суспільства.  

        Визначені ідеї формування системи спеціальної освіти:  

- Створення правової бази для рівності всіх громадян у здобутті освіти.  

- Створення системи спеціальних освітніх стандартів та контролю якості 

спеціальної освіти.  

- Розвиток інноваційної діяльності, варіативності освітніх установ, програм 

та корекційних технологій.  

- Оптимізація мережі спеціальних освітніх установ.  

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


- Розвиток механізмів інтеграції навчальних закладів з метою підвищення 

якості освіти.  

5. План проведення дискусії на тему «Проблема інтегрованого освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства і освітній сфері».  

1. Суть інтегрованої освіти.  

2. Інтегрована освіта в Україні та за кордоном, схожість і відмінності.  

3. Роль інтегрованої освіти в сучасній спеціальної педагогіки та освітній 

сфері. 

4. Схема «Інтеграційний навчання: здобутки і проблеми»  

Переваги підходу  Існуючі обмеження  

Розвиток наукових досліджень 

клінічного вивчення причин і 

наслідків порушеної розвитку і 

можливих способів профілактики і 

лікування окремих захворювань, 

наслідком яких є обмеження 

можливостей людини.  

У сучасних умовах ця модель 

недостатня, будучи сама по собі 

обмежувачем можливостей 

людини з особливими потребами.  

 

 

                                                        Висновки  

П'ята частина українців вважає людей з обмеженими можливостями тягарем 

для суспільства. Ще 27% населення відзначають, що інваліди виглядають і 

поводяться інакше, ніж інші громадяни, і тому не вписуються в 

суспільство. Соціологічне дослідження проводилося в чотирьох регіонах 

країни в рамках реалізації спільного проекту Євросоюзу «Система 

реабілітаційних послуг для людей з обмеженими можливостями». Учасники 

слухань відзначили необхідність прийняття цілого комплексу заходів, 

покликаних розширити соціальну інтеграцію інвалідів.  

        13 млн.  (майже 10% населення) – люди з обмеженими можливостями, з 

них 553 тис. – діти. За останні вісім років інвалідів у країні стало більше на 

15%. За прогнозами експертів, в 2010 році кількість дітей-інвалідів досягнула 

1,2 млн. Ці та інші проблеми не вирішити без якнайшвидшої ратифікації 

Конвенції ООН про права інвалідів та внесення відповідних правок в 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


законодавство. До першочергових завдань влади повинно бути враховано 

створення нових законів прямої дії закону «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні, вважають учасники слухань.  

        Спеціальна педагогіка спрямована на розвитку людей з певними вадами, 

на те, щоб інваліди були повноцінними членами суспільства.  

        Щоб дитина з будь-яких відхилень у розвитку зміг отримувати гідну 

освіту, що закінчивши школу, ПП або ВУЗ він зміг влаштуватися на роботу і 

вести нормальний, зі своїми специфічними особливостями, спосіб життя.  

 

                                           Контрольні завдання 

                                                           Зміст  

Питання 1. Поняття і області спеціальної педагогіки:  

1. Спеціальна педагогіка  

2. Дефектологія  

3. Корекційна педагогіка  

4. Лікувальна педагогіка  

Питання 2. Суб'єкт, об'єкт, предмет, цілі і завдання спеціальної педагогіки  

1. Об'єкт, суб'єкт і предмет спеціальної педагогіки (За М. М. Назарової)  

2. Цілі спеціальної педагогіки  

3. Завдання спеціальної педагогіки  

Питання 3. Основні терміни спеціальної педагогіки  

1. Реабілітація  

2. Абілітація  

3. Корекція, компенсація і соціалізація  

4. Деякі основні терміни, що використовуються в області спеціальної освіти  

Питання 4. Класифікації порушень розвитку  

1. Підстави класифікацій  

2. Деякі види класифікацій  

3. Категорії осіб з вадами розвитку  

Питання 5. Статистика спеціальної педагогіки  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


1. Статистичний облік  

2. Зарубіжна статистика  

3. Статистичні дані Питання  

Питання 6. Предметні галузі сучасної спеціальної педагогіки та її зв'язок з 

іншими науками  

1. Сфери спеціальної педагогіки  

2. Зв'язок спеціальної педагогіки з іншими науками  

Питання 7.  Філософія як методологічна основа спеціальної педагогіки  

1. Світоглядні аспекти в спеціальній педагогіці  

2. Погляди великих мислителів на здоров'я і виховання  

3. Філософські концепції відхилень  

4. Ідеї сучасної західної філософії  

5. Вітчизняні філософи про проблеми спеціального утворений  

6. Напрями побудови нової парадигми спеціальної педагогіки  

Питання 8. Соціокультурні основи спеціальної освіти  

1. Формування концепції соціальної реабілітації  

2. Ідеї расової біології год гігієни, соціал-дарвінізму  

3. Патерналістських позиція  

4. Сучасна концепція соціальної реабілітації  

Питання 9. Економічні основи спеціальної освіти  

1. Основні віхи в історії економічного розвитку спеціальної освіти  

2. Сучасний стан питання  

3. Економічні перспективи розвитку системи спеціальної освіти  

Питання 10. Правові основи спеціальної освіти  

1. Основні міжнародні правові документи  

2. Законодавча політика Російської Федерації  

Питання 11. Закон "Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

(спеціальну освіту)"  

1. Мета прийняття Закону  

2. Основні терміни  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


3. Учасники відносин  

4. Цілі спеціальної освіти 

5. Права осіб з обмеженими можливостями та їх батьків  

6. Організація спеціальної освіти  

Питання 12. Зміст і значення клінічних основ спеціальної педагогіки  

1. Поняття клінічних основ спеціальної педагогіки  

2. Зв'язок медицини і педагогіки  

3. Біологічні фактори, що несприятливий вплив на розвиток дитини  

Питання 13. Розвиток організму дитини  

1. Періоди розвитку організму дитини  

2. Ембріональний період  

3. Перший рік життя  

4. Вік 2-3 роки 

5. Вік 3-5 років  

6. Віковий діапазон від 6 до 10 років  

Питання 14. Медична абілітація та реабілітація  

1. Абілітація  

2. Реабілітація  

3. Етапи реабілітації  

4. Принципи настрої реабілітаційної програми  

5. Медичні засоби абілітації та реабілітації  

Питання 15. Предмет і завдання спеціальної психології  

1. Предмет спеціальної психології  

2. Предмет спеціальної психології  

Питання 16. Основні поняття і проблеми спеціальної психології  

1. Визначення компенсації функцій  

2. Типи компенсації психічних функцій  

3. Теорії компенсації  

4. Типи порушення психічного розвитку  

5. Загальні закономірності психічного розвитку  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


6. Закономірності аномального розвитку  

Питання 17. Лінгвістичні та психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки  

1. Поняття мови і психолінгвістичні одиниць  

2. Своєрідність мови як суспільного явища  

3. Розвиток дитячої мови  

4. Розвиток символічної функції в онтогенезі  

5. Психолінгвістичний аналіз мовленнєвих відхилень  

Питання 18. Становлення західноєвропейської системи піклування осіб з 

відхиленнями у розвитку  

1. Архаїчні суспільства  

2. Античні погляди  

3. Перші соціальні інститути допомоги  

4. Середньовічні норми  

5. Ідеї гуманізму епохи Просвітництва  

6. Основні напрями громадської допомоги  

7. Створення національних систем спеціальної освіти  

Питання 19. Сучасний етап розвитку комплексної підтримки осіб з 

особливими потребами в західних країнах  

1. Законодавчі документи  

2. Інтеграція та нормалізація  

3. Спеціальна освіта в Швеції  

4. Кемпхіллская громада  

5. Сучасна стратегія соціальної політики  

Питання 20. Створення спеціальних освітніх установ в дореволюційній Росії  

1. Піклування в Київській Русі  

2. Законодавчі акти ХУ1-ХУП ст.  

3. Законодавчі акти XVIII ст.  

4. Відкриття перших спеціальних навчально-виховних установ  

5. Розвиток спеціальної освіти у другій половині XIX – початку XX ст.  

Питання 21. Розвиток радянської системи спеціальної освіти  

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


1. Спеціальна освіта - частина державної освітньої політики в 20-30-і рр. 

2. Особливості розвитку системи спеціальної освіти в 50-60-і рр.  

3. Державна система спеціальної освіти у 70-80-і рр.  

4. Державна система спеціальної освіти у 70-80-і рр.  

Питання 22. Зміст спеціальної освіти  

1. Особливі освітні потреби  

2. Особливі освітні потреби  

3. Рівні освіти  

4. Зміст спеціальної освіти  

5. Зміст спеціальної освіти  

Питання 23. Принципи спеціальної освіти  

1. Поняття про принципи спеціальної освіти  

2. Основні принципи спеціальної освіти  

Питання 24. Методи і технології спеціальної освіти  

1. Методи навчання  

2. Використання методів навчання на практиці  

3. Методи виховання  

4. Особливості реалізації методів виховання  

5. Поняття педагогічної технології  

Питання 25. Форми організації спеціального навчання  

1. Поняття форм організації навчання  

2. Основні форми організації навчання 

3. Класно-урочна система  

4. Особливості організації спеціального навчання  

5. Додаткові і допоміжні форми організації педагогічного процесу  

Питання 26. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу  

1. Загальне поняття засобів навчання  

2. Загальне поняття засобів навчання  

3. Види мистецтва як засіб розвитку і корекції  

4. Художня діяльність  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


5. Підручник як засіб навчання  

6. Наочні засоби  

7. Технічні засоби навчання  

Питання 27. Професійна діяльність і особистість педагога системи 

спеціальної освіти  

1. Початок професійної підготовки кадрів для спеціальної освіти  

2. Сучасне педагогічну освіту  

3. Сфери діяльності педагога-дефектолога  

4. Професійні та особистісні якості педагога системи спеціальної освіти  

Питання 28. Медико-соціально-педагогічний патронаж  

1. Поняття МСП-патронажу  

2. Здійснення МСП-патронажу  

3. Напрямки діяльності системи МСП-патронажу  

Питання 29. Медико-соціальна профілактика та рання комплексна допомога  

1. Поняття і значення профілактики інвалідності  

2. Програми ранньої допомоги  

Питання 30. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями  

1. Дошкільні заклади спеціального призначення  

2. Принцип комплектування  

3. Освітній процес  

4. Характерні ознаки радянської системи спеціальної освіти  

Питання 31. Сучасне дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями  

1. Законодавча і нормативна база  

2. Види дошкільних установ  

3. Освітній заклад "Початкова школа –дитячий садок"  

4. Дошкільні установи компенсуючого виду  

5. Групи короткотривалого перебування  

6. Освітні установи для дітей, які потребують допомоги  

7. Установи санаторного типу  

8. Дошкільні відділення при спеціальних школах  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


9. Психолого-медико-педагогічні консультації 

Питання 32. Основні види спеціальних шкіл для дітей з різними 

порушеннями розвитку  

1. Законодавча і нормативна база  

2. Основні види спеціальних шкіл  

3. Особливості функціонування спеціальних шкіл  

Питання 33. Спеціальні школи I і II видів  

1. Школа для глухих дітей  

2. Школа для слабочуючих та позднооглохших дітей  

Питання 34. Спеціальні школи III і ГУ видів  

1. Школи для незрячих дітей  

2. Школи для слабозорих дітей  

Питання 35. Спеціальні школи V та VI видів  

1. Школи для дітей з важкими порушеннями мови  

2. Школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  

Питання 36. Спеціальні школи VII і VIII видів  

1. Шкали для дітей із труднощами в навчанні  

2. Школи для дітей з розумовою відсталістю  

3. Спеціальні класи для дітей з глибокою розумовою відсталістю  

Питання 37. Інші форми спеціальної освіти школярів з відхиленнями у 

розвитку 

1. Спеціальні дитячі будинки та шкоди-інтернати  

2. Навчання вдома  

3. Центри реабілітації  

4. Логопедична служба  

5. Нові моделі спеціальних освітніх установ  

Питання 38. Професійна реабілітація осіб з обмеженою працездатністю  

1. Право на професійну реабілітацію  

2. Поняття інвалідності  

3. Індивідуальна програма реабілітації  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


Питання 39. Професійна орієнтація і професійна освіта осіб з обмеженою 

працездатністю 

1. Профоріентаційна робота  

2. Професійна освіта  

Питання 40. Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими 

можливостями 

1. Соціальна допомога та соціальне обслуговування  

2. Соціально-педагогічна діяльність в Україні  ї 

3. Соціально-педагогічна допомога за кордоном  

4. Стратегія державної соціальної політики в галузі соціально-педагогічної 

допомоги 

Питання 41. Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР)  

1. Поняття затримки психічного розвитку  

2. Причини ЗПР  

3. Класифікації ЗПР  

4. Характерні особливості дітей з ЗПР  

Питання 42. Організація та утримання корекцій і но-розвивального навчання 

дітей із ЗПР  

1. Організаційні форми допомоги дітям-дошкільникам з ЗПР  

2. Корекційна спрямованість виховання і навчання дітей дошкільного віку з 

ЗПР 

3. Навчання школярів із затримкою психічного розвитку  

4. Вітчизняна система комплексної допомоги дітям із ЗПР  

Питання 43. Розумова відсталість  

1. Поняття розумової відсталості  

2. Олігофренопедагогіка  

3. Класифікації форм розумової відсталості  

4. Види розумової відсталості  

Питання 44. Соціальна політика  щодо розумово відсталих осіб  

1. Зарубіжний досвід виховання та навчання осіб з розумовою відсталістю  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


2. Розвиток вітчизняної олігофренопедагогікі  

Питання 45. Навчання та виховання дітей з порушенням інтелекту (розумово 

відсталих) 

1. Характер освітнього процесу  

2. Корекційна допомога дітям раннього віку  

3. Навчання дітей дошкільного віку  

4. Навчання дітей шкільного віку  

5. Корекційно-виховна робота з глибоко розумово відсталими дітьми  

Питання 46. Практика навчання, виховання і допомоги особам з вираженою 

інтелектуальною недостатністю  

1. Зарубіжний досвід  

2. Навчання та виховання в Україні  

Питання 47. Логопедія як наука  

1. Поняття і предмет логопедії  

2. Завдання логопедії  

3. Коротка історія становлення логопедії  

Питання 48. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення і їх розвиток у дитини 

1. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення  

2. Розвиток мовлення у дитини  

Питання 49. Причини мовних порушенні  

1. Поняття порушення мови  

2. Основні причини патології дитячого мовлення  

Питання 50. Класифікації порушень мовлення.  

1. Клініко-педагогічна класифікація  

2. Психолого-педагогічна класифікація  

Питання 51. Особливості порушень усного мовлення (за Л. І. Белякова та 

Є.А. Дьяковій) 1. Дислалія  

2. Порушення голосу  

3. Ріноналія  

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE


4. Дизартрія  

5. Заїкання  

6. Алалия  

7.  Афазія  

Питання 52. Порушення розвитку мовлення  

1. Загальне недорозвинення мовлення (ОНР)  

2. Фонетика-фонематическое недорозвинення (ФФН)  

Питання 53. Порушення письма і читання  

1. Дисграфія та її види  

2. Дислексія та її форми  

Питання 54. Система закладів для дітей з порушеннями мови  

1. Чини спеціальних установ для дітей дошкільного та шкільного віку  

2. Корекційно-розвиваючі центри  

3. Структура системи охорони здоров'я  

4. Облік особливого стану ЦНС дітей з мовними порушеннями  

Питання 55. Логопедична допомога дітям дошкільного та шкільного віку в 

системі освіти  

1. Дошкільні установи  

2. Дошкільні установи  

3. Логопедичний пункт  

Питання 56. Надання логопедичної допомоги в системі охорони здоров'я  

1. Логопедичний кабінет  

2. Стаціонари і дитячі санаторії  

Питання 57. Предмет і завдання сурдопедагогіки  

1. Визначення сурдопедагогіки  

2. Предмет  

3. Завдання  

Питання 58. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація  

1. Причини виникнення порушень слуху  

2. Діагностика порушень слуху  

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83


3. Медична реабілітація  

Питання 59. Класифікації осіб з вадами слуху  

1. Туговухість та глухота  

2. Класифікація Л.В. Неймана  

3. Міжнародна класифікація  

4. Педагогічна класифікація Р.М. Боскіс  

Питання 60. Коротка історія сурдопедагогіки  

1. Становлення зарубіжної сурдопедагогіки  

2. Становлення російської системи навчання глухих  

3. Диференційований підхід до навчання дітей з порушеннями слуху  

4. Розвиток радянської сурдопедагогіки  

Питання 61. Характеристики дітей з порушеннями слуху  

1. Глухі діти  

2. Позднооглохлі діти  

3. Слабочуючі діти  

Питання 62. Навчання і виховання дошкільників з порушеннями слуху  

1. Зміст корекційно-педагогічної роботи  

2. Виховання і навчання в умовах спеціальних установ і груп  

3. Виховання і навчання в умовах сім'ї під керівництвом фахівця  

4. Інтегроване виховання і навчання  

Питання 63. Навчання школярів з частковим порушенням слуху  

1. Навчання школярів у спеціальних школах  

2. Навчання слабочуючих в масовій школі  

Питання 64. Спеціальна освіта глухих  

1. Сучасні системи навчання глухих  

2. Білінгвістичної підхід  

3. Система навчання глухих на основі словесної мови  

Питання 65. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушеним 

слухом 

1. Професійна освіта  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


2. Проблеми соціальної адаптації  

3. Спеціальні технічні засоби для нечуючих  

Питання 66. Предмет і завдання тифлопедагогіки ...  

1. Поняття тифлопедагогіки  

2. Предмет  

3. Завдання  

Питання 67. Короткі відомості з історії тифлопедагогіки  

1. Становлення навчання сліпих за кордоном  

2. Розвиток вітчизняної тифлопедагогіки  

Питання 68. Порушення зору та їх компенсація  

1. Сліпота  

2. Слабозорістю  

3. Компенсація сліпоти та слабозорості  

Питання 69. Дошкільна освіта дітей з порушеним зором  

1. Домашнє виховання і навчання  

2. Заклади дошкільного виховання  

3.Умови виховання та навчання дошкільників з порушеннями зору  

4. Зміст навчання і виховання дітей з порушенням зору в дитячому садку  

5. Спеціальні корекційні заняття  

6. Сенсорне виховання  

7. Взаємозв'язок психолого-педагогічної корекції з лікуванням зору  

Питання 70. Навчання дітей з вадами зору в школі  

1. Специфіка шкільного навчання  

2. Особливості навчання загальноосвітніх предметів  

3. Трудова підготовка і профорієнтація у школі  

4. Засоби навчання сліпих та слабозорих  

5. Лікувально-профілактична, санітарно-гігієнічна та відновлювальна робота  

Питання 71. Профорієнтація, професійне освіта і трудова діяльність сліпих та 

слабозорих  

1. Профорієнтація і професійна освіта  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


2. Трудова діяльність  

Питання 72. Синдром раннього дитячого аутизму і аутистические риси 

особистості  

1. Поняття аутизму  

2. Аутістіческіе риси  

Питання 73. Причини аутизму  

1. Генетичні чинники  

2. Органічне ураження центральної нервової системи  

3. Психогенний фактор  

Питання 74. Клініко-психологічна характеристика аутистических розладів 

особистості  

1. Основні ознаки синдрому РДА за П. Каннер  

2. Найбільш характерні прояви аутизму в ранньому віці  

3. Феномен тотожності  

4. Особливості моторики  

5. Страхи  

6. Аутистичні фантазії  

7. Особливості мовленнєвого розвитку  

8. Нерівномірність, парціального розвитку  

9. Концепція В.В. Лебединського і О.С. Микільської  

Питання 75. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі  

1. Зарубіжні системи допомоги особам з аутизмом  

2. Оперантное навчання  

3. ТЕАССН-програма, інші методи  

4. Вітчизняні підходи до корекції аутизму  

Питання 76. Види порушень опорно-рухового апарату  

1. Загальні поняття про порушення опорно-рухового апарату  

2. Захворювання нервової системи  

• II - з 9 до 12 років;  

• III - з 13 до 18 років. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8

