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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Спеціальна 

психологія та відбір у спецзаклади» складена Бабаян Ю.О. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 6.010101 

Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні 

особливості осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, дитяча психологія, 

педагогічна психологія, соціальна психологія, психодіагностика, практична 

психологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – засвоєння студентами  теоретичних основ  і принципів 

психолого-педагогічної діагностики та корекції аномального розвитку дітей. 

Основними завданнями курсу є: розглянути закономірності 

психічного розвитку аномальної особи; ознайомити з методами і засобами 

психологічної діагностики порушень розвитку; надати необхідних знань та 

сформувати необхідні навички для організації корекційно спрямованої 

навчальної та виховної роботи.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- Здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

дошкільному навчальному закладі. 

ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, 

які враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність планувати, організовувати  і реалізовувати пізнавальні, 

розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному 

навчальному закладі.; 

- Здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку 

- Здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини.; 

- Здатність знайомитися з філософськими, історичними, соціально-

культурними, педагогічними та нормативно-правовим обґрунтуванням 

процесу включення дітей з особливим потребами до системи освіти; 



- Здатність навчатися, визначати, оцінювати і створювати сприятливе 

навчально-розвивальне та реабілітаційно-корекційне середовище для дітей з 

особливими потребами в дошкільному навчальному закладі; 

- Здатність сприяти ефективному співробітництву педагогів, батьків та 

різних фахівців у питаннях допомоги дітям з особливими потребами; 

- Здатність здійснювати комплексну оцінку навчальних можливостей 

дітей з особливими потребами  

- Здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 

- Здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей дитячого 

колективу та кожної дитини зокрема;  

- Здатність застосовувати емпіричні методи дослідження в процесі 

практичних занять та педагогічної практики для різнобічного вивчення 

особистості дитини дошкільного віку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Вступ до спеціальної психології 

Тема 1. Предмет спеціальної психології.  

Предмет та завдання спеціальної психології.  

Методи спеціальної психології, специфіка їх використання щодо 

вивчення дітей з психофізичними порушеннями. Принципи дослідження у 

спеціальній психології: порівняльний, комплексності, системності, 

динамічного вивчення особи у сполученні з якісним аналізом результатів 

психодіагностики. 

Тема 2. Класифікація порушень психофізичного розвитку  

Поняття “особа з порушеннями психофізичного розвитку”. 

Класифікація порушень психофізичного розвитку. Традиційна 

класифікація. Класифікація порушень психофізичного розвитку (види 

дизонтогенезу) за В.В.Лебединським. Основні групи дизонтогенезу. 

Складові спеціальної психології. 

 

Кредит 2. Особливості осіб з порушеннями розвитку 

Тема 3. Дефект розвитку. Загальні та специфічні закономірності 

розвитку особи з психофізичними порушеннями 

Суть дефекту розвитку. Структура дефекту розвитку. Структура 

дефекту розвитку при різних дизонтогеніях ( в осіб з порушеннями слуху, 

зору, розумового розвитку). Взаємозв’язок складових дефекту. Можливості 

корекційного впливу на особу з порушеннями розвитку з урахуванням 

структури дефекту. 

Тема 4. Система закладів освіти для осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку 



Заклади освіти для осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 

Поділ закладів освіти за віковим принципом. Освітні заклади для дітей з 

різними дизонтогеніями.  

Методологічні принципи психолого-педагогічної діагностики 

порушень розвитку у дітей.  Завдання психолого-педагогічної діагностики 

порушень розвитку у дітей. Комплексний підхід до вивчення дітей з 

порушеннями розвитку. Особливості організації діяльності психолого-

медико-педагогічних консиліумів, комісій та консультацій. 

 

Кредит 3. Категоріальний апарат спеціальної психології 

Тема 5. Основні категорії спеціальної психології 

Корекція, її суть. Форми корекції. Корекція як педагогічне явище. 

Співвідношення корекції та навчання (виховання), специфіка їх складових 

(цільового, організаційного, змістового, методичного, результативного).  

Компенсація: визначення, види, етапи. Рівні компенсації: біологічний, 

психологічний, соціальний. Декомпенсація. Псевдокомпенсація. 

Реабілітація: визначення, види (медичний, психологічний, соціальний). 

Суть видів реабілітації. Етапи реабілітаційної роботи. Абілітація. 

Соціалізація: суть, стадії. Адаптація як стадія соціалізації, її види.  

Співвідношення адаптації та компенсації в процесі відновлення 

рівноваги між особою та середовищем. 

 

3. Рекомендована література 

Основна література 

1.  Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – 

К.: Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За ред. 

В.І.Бондаря, В.М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011.  

3. Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник / 

В.М. Синьов, М.П.Матвєєва, О.П.Хохліна. – К.: Знання, 2008. 

4. Хохліна О. П. Основи спеціальної психології : курс лекцій / 

О.П. Хохліна. – Київ, 2011.- 101с. 

Допоміжна література 

1. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: 

Академия, 2010. 

2. Дети с ограниченными возможностями: Проблемы и 

инновационные тенденции в обучении и воспитании: Хрестоматия по курсу 

“Коррекционная педагогика и специальная психология/ Сост. Н.Д.Соколова, 

Л.В.Калинникова. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001.  

3. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. – 

Славянск, 2001. 

4. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2003.  



5. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь.  

6. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный 

возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с 

особыми проблемами в развитии. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1997.  

7. Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота у системі освіти 

дітей з вадами розумового розвитку. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський державний університет, 2005.   

8. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная 

психология. – М.: МПСИ, 2008.  

9. Основы специальной психологии /Под ред. Л.В.Кузнецовой. - М.: 

Издат.центр : Академия», 2002.  

10. Переслени Л.И., Солнцева Л.И. Основы специальной психологи. – 

М.: Академия, 2009.  

11. Синьов В.М., Кобернік Г.М. Основи дефектології. – К.: Вища 

шкл., 1994. – 143 с.  

12.  Сорокин В.М. Специальная психология. – СПб.: Речь, 2004.  

13. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной 

психологии/Под научн. ред. Л.М.Шипициной. – СПб.: Речь, 2003.  

14. Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского, Т.В.Розанова, 

Л.И.Солнцева. – М.: Академия, 2006.  

15. Специальная психология и педагогика. – РнД: Феникс, 2010.  

16. Специальная дошкольная педагогика/Под ред.Е.А.Стребелевой. – 

М.: Издат.центр :Академия», 2001.  

17. Специальная педагогика/ Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: 

Академия, 2002.  

18.  Спеціальна психологія. Тексти. Частина 1 / За ред. М.П.Матвєєвої, 

С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 

державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999.  

19. Спеціальна психологія. Тексти. Частина 2 / За ред. М.П.Матвєєвої, 

С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 

державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2001.  

20. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА / Р. Шрамм. – Екатеренбург: 

Рама Паблишинг, 2013. – 208 с. 

Інформаційні ресурси 

1. log-in.ru/.../specsialnaya-psikhologiya-sorokin-v-m-obshaya-psikhologiya/ 

2. www.koob.ru/sorokin/spec_psih 

3. bankknig.net/.../87740-specialnaja-psikhologija-ucheb.posobie.html 

4. www.twirpx.com/file/267855/ 

5. window.edu.ru/resource/623/61623 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування. 

http://www.koob.ru/sorokin/spec_psih
http://www.twirpx.com/file/267855/
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