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Інформація про дисципліну Курс «Технології психокорекційної роботи з дітьми з гіперактивністю та дефіцитом уваги» призначено 

для бакалаврів третього року заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

стан, тенденції, закономірності розвитку інклюзивного освітнього процесу та забезпечення педагогічної 

підтримки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги в середовищі загальноосвітньої та спеціальної 

школи . 
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Дисципліна  «Технології психокорекційної роботи з дітьми з гіперактивністю та дефіцитом уваги»  є  

основною дисципліною з спеціальності 016 Спеціальна освіта для освітньої програми «Спеціальна освіта», 

яка викладається в 6, 7 семестрі в обсязі _____5_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
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Мета та цілі дисципліни Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову 

педагогічну діяльність закладах спеціальної освіти, а також у закладах з інклюзивною формою навчання, її 

зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвитку 

професійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку 

майбутнього спеціального педагога 
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Обсяг курсу 92_ годин аудиторних занять. З них  46 годин лекцій,   46  годин  практичних занять та  58 годин 

самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) 



Компетентності та 

програмні результати 

навчання (за освітньою 

програмою) 

Загальні компетентності  

ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

ФК-1 Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання 

і навчання осіб з обмеженими психофізичними можливостями;  

ФК-2. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових 

особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб з порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, 

інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) в спеціальних та інклюзивних закладах освіти та 

реабілітаційних установах. 

ФК.-3 Здатність до застосування знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної 

комунікації в процесі  професійно-корекційної і навчально-реабілітаційної взаємодії.  

ФК.-4. Здатність до застосування сучасних знань про особливості розвитку дитини як суб’єктів 

навчального, корекційно-освітнього і навчально-реабілітаційного процесів на основі знань та умінь про 

їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку і дизонтогенезу.  

ФК.-5. Навички застосування знань про психологічні механізми навчання та виховання дитини задля 

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. 

ФК.-6. Здатність до застосування медико-біологічних знань і практичних умінь і навичок, які є 

теоретичними основами побудови змісту корекційного, навчально-реабілітаційного процесу спеціальної 

освіти. 



Інформаційно-комунікаційні технології, технічні засоби навчання, дистанційне (онлайн) навчання, 

змішане навчання, мультимедіа, навчальний проєкт, операційна система, програмне забезпечення, 

презентація, Microsoft Office PowerPoint, текстовий процесор Microsoft Office Word, графічний редактор, 

табличний процесор Microsoft Office Excel, редагування, форматування, налаштування. 

 

Ключові слова Інклюзивна освіта, порушення розвитку, педагогічна підтримка, диференційований підхід, 

мультидисциплінарна взаємодія. 

Формат курсу Очний, заочний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Педагогіка»,  «Основи інклюзивної 

педагогіки», «Психологія», «Соціальна робота»,  «Історія», «Основи логопедії». 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), виконання індивідуальних 

завдань, проектів. 

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Практично- семінарські заняття:  (28 балів) – 14 практичних по 2 бали  за індивідуальну підготовку до 

практичного). 

МКР – 32 балів (11+11+10) 

Критерії оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

35-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

          Знання студента оцінюються за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно незадовільно.  

          Оцінка «відмінно»; ставиться студенту в такому випадку: дана повна правильна і ґрунтовна 

відповідь на поставлене теоретичне питання; наведені всі необхідні методологічні, за необхідності 

графічні матеріали, які розкривають суть поставленого питання; проведено ґрунтовний аналіз проблеми та 

зроблені висновки в напрямі її вирішення. 

         Оцінка «добре»; ставиться студенту в такому випадку: правильно і з достатньою повнотою 

викладено суть поставленого питання; приведені аргументи викладають суть поставленого питання в 

цілому; вирішує поставлену задачу в повному обсязі; допущено несуттєві неточності у висвітленні 

поставлених питань. 

         Оцінка «задовільно» ставиться студенту в такому випадку: за загальні знання і розуміння основного 

матеріалу як теоретичної, так і практичної частини завдання; у відповідях немає чіткості, логіки і 



послідовності викладення матеріалу; не повністю висвітлено суть питання; зокрема, не вистачає 

необхідних аргументів, які розкривають суть поставлених питань. 

         За невиконання мінімальних вимог оцінки «задовільно» студент може отримати оцінку 

«незадовільно» 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота (50) 
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    2     2      2     2     2                  10           

50             100                                     

Т1, Т2, ….Т14– теми занять  

Максимальна оцінка, яку отримують студенти за теми 1-16 становить 2 бали 1 бал можна отримати за 

чітку і послідовну усну відповідь 1 бали за змістовну групову роботу протягом практичного заняття, або 

за якісно виконану письмову роботу із дотриманням усіх вимог академічної доброчесності  

Модульний контроль здійснюється комбіновано, 6 балів студент може отримати за письмову роботу за 

переліком питань, які студенти отримують на початку курсу, 5 бали за підготовку і представлення 

презентації на індивідуально задану тему, кожен студент отримує індивідуальне завдання та відповідний 

час на підготовку 

 



Питання до заліку  

1. Process of social pedagogical correction and rehabilitation. Main elements 

2. Children with mental disorders - overview of the problem 

3. The main points of support children with ADHD 

4. Behavioral therapy 

5. Techniks of behavioral management 

6. Sustaining attention strategies 

7. Program of rewards 

8. Work with parents of children with behavioral disorders 

9. Autism Spectrum Disorder - one of the widely spread disorders 

10. Individual program of development as a tool of support children with mental disorders 

 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж.  

 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 Тема 1.  The Meaning of Psycho -correctional 

Work for Children with Violations of Mental 

Development. Universal Design for Learning 

Значення психокорекційної роботи з дітьми з 

порушеннями психічного розвитку. 

Універсальний дизайн у навчанні 

 

 

Лекція 6 год. 

Практичне 

заняття,6  год 

5, 6 Опрацювати матеріали 

лекції 

 1,2, 3, 

тиждень 

2. Тема 1. The Meaning of Psycho -correctional 

Work for Children with Violations of Mental 

Лекція, 6 год. 

Практичне 

1, 5, 6 

Інтернет 

Розкрити питання:  

1. Основні засади 

4, 5,6 

тиждень 



Development. Universal Design for Learning 

Значення психокорекційної роботи з дітьми з 

порушеннями психічного розвитку. 

Універсальний дизайн у навчанні 

 

 

 

заняття, 6 год. ресурси формування 

інклюзивного 

освітнього простору.  

2. Універсальний 

дизайн у навчанні, 

його складові 

 

3 Тема 2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

The Meaning of Behavioral Therapy 

Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги. Значення 

поведінкової терапії 

 

 

Лекція, 6год. 

Практичне 

заняття, 6 год 

 

5, 6 

Опрацювати матеріали 

лекції 

7,8,9тиждень 

4. Тема 2. Тема 2. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder. The Meaning of Behavioral Therapy 

Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги. Значення 

поведінкової терапії 

Модульний контроль 

Лекція, 6 год. 

Практичне 

заняття, 6 год. 

5,6 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати повідомлення: 

1. Природа ГРДУ 

2. Терапевтичні 

втручання при ГРДУ 

3. Поведінкова терапія 

 

10, 11, 12 

тиждень 

5 Тема 3. Children and Adolescents with Mental 

Disorders as the Main Social and Pedagogical 

Problem.  

Функціонально-поведінкове оцінювання.  

Практичні засади поведінкової корекції. 

Поведінкова терапія. Техніки заохочення 

прийнятної поведінки. Поведінкова терапія. 

 

Лекція, 4 год. 

Практичне 4 

год. 

 

5,6 

 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

 Тиждень 

13, 14,15 

6 Тема 3. Children and Adolescents with Mental 

Disorders as the Main Social and Pedagogical 

Problem 

Функціонально-поведінкове оцінювання.  

Практичні засади поведінкової корекції. 

Поведінкова терапія. Техніки заохочення 

прийнятної поведінки. Поведінкова терапія. 

Лекція, 6 год. 

Практичне  

заняття, 6 год. 

5,6 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати план 

позитивного поведінового 

втручання на основі 

результатів функціонально-

поведінкового оцінювання 

запропонованого впадку. 

1,2,3,4,5 

тиждень 



 

Модульний контроль 

 

7 Тема 4. Techniques of Sustaining Attention and 

Coping with Іinappropriate Behavior. 

Техніки втримання уваги и зменшення 

неприйнятної поведінки.  

 

Лекція, 6 год. 

Практичне 

заняття 6 год. 

  

Опрацювати матеріали 

лекції 

6,7,8, 9 

тиждень 

8 Тема 4.  Techniques of Sustaining Attention and 

Coping with Іinappropriate Behavior. 

Техніки втримання уваги и зменшення 

неприйнятної поведінки.  

 

Лекція, 6 год. 

Практичне 

заняття, 6 год. 

Презентація, 

дискусія. 

 

5,6 

Інтернет 

ресурси 

Техніки поведінкового 

менеджменту.  

Стратегії втримання уваги 

10,11, 12, 13, 

14 тиждень 

13 Модульний контроль     15, 16 

тиждень 

 

 
 


