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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик;  

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти  

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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Підготовка працівника дошкільної освіти зумовлена потребою нашої 

держави у фахівцях, що здійснюють роботу з навчання та виховання дітей 

дошкільного віку. Професійна діяльність даного фахівця передбачає вирішення 

виробничих питань у напрямах вивчення проблем дошкільної освіти 

формування у студентів напряму підготовки дошкільна освіта, ОКР «Бакалавр»  

цілісної системи теоретичних знань та практичних умінь із педагогіки 

дошкільної як науки про виховання та навчання дітей від народження до вступу 

до школи. 

Завдання професійної діяльності бакалаврів: 

- формування системи професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 

виконання посадових функцій; 

- оволодіння способами і тактикою спілкування, які забезпечують становлення 

особистісно-орієнтованої взаємодії з дитиною, її батьками, педагогами; 

- формування творчої професійної позиції в освітньому процесі; 

- розвиток здібності обирати педагогічні технології, адекватні пріоритетним 

завданням виховання; 

- формування «Я – концепції» майбутнього педагога; 

- формування культури педагогічної діяльності (культури мови, культури 

педагогічного спілкування тощо); 

- розвиток у студентів педагогічної рефлексії та потреби у самопізнанні та 

самовдосконаленні; 

- оволодіння засобами і методами діагностики особистості і діяльності педагога 

та дітей дошкільного віку; 

- прогнозування, проектування, моделювання та експертна оцінка педагогічних 

процесів і явищ в галузі дошкільної освіти. 

В області дошкільної освіти цілями ВПО при підготовці бакалаврів є: 

формування високих моральних якостей і почуттів, цілеспрямованості, 

організованості, працьовитості, відповідальності, комунікативності, 

підвищення їх загальної та професійної культури. 
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Цілями основних освітніх програм бакалаврату є: підготовка в галузі 

педагогічних, гуманітарних, наук; надбання знань, умінь, освоєння 

компетенцій, що сприяють його високої конкурентоспроможності та 

успішності на ринку праці у відповідній галузі професійної діяльності тощо. 

Опис запропонованих результатів навчання (компетенції) 

за спеціальністю 012  «Дошкільна освіта» 

 Загальнокультурні компетенції  Код 

компетенції 

Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє 

культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації. 

ОК-1 

Здатність саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю. 

ОК-3 

Здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї 

майбутньої професії – вихователь, володіти високою мотивацією 

до виконання професійної діяльності в ДНЗ. 

ОК-4 

Здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу. 

ОК-7 

Здатність до створення психологічно-сприятливого середовища 

в дошкільному навчальному закладі. 

ОК-9 

Здатність  цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні 

технології навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

ОК-10 

 

Професійні компетенції за напрямом підготовки 6.010101 

«Дошкільна освіта» 

Код 

компетенції 

Професійні компетенції  

Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх 

технологій, які враховують особливості розвитку дитини, 

специфіку соціокультурного розвитку суспільства. 

ПК-1 

Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в 

практичній діяльності в дошкільних навчальних закладах.  

ПК -2 

Здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні 

технології в навчально-виховному процесі дошкільного 

навчального закладу. 

ПК-6 

Здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що 

визначає ступінь оволодіння формами, методами навчання, 

засобами протистояння професійної деформації.  

ПК-7 

Здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з ПК-9 
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навчання і виховання дітей, прогнозування наслідків 

здійснювати педагогічних впливів на дитину. 

Здатність планувати, організовувати  і реалізовувати 

пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного 

процесу в дошкільному навчальному закладі. 

ПК-11 

Здатність добирати та ефективно використовувати 

безпосередні та опосередковані методи керівництва різними 

видами діяльності дошкільників. 

ПК-15 

Здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до 

власної професійної діяльності з урахуванням психологічних 

особливостей дитячого колективу та кожної дитини зокрема. 

ПК-64 

Дослідні: 

бути здатним визначати наукову і практичну цінність 

розв'язуваних дослідницьких завдань в процесі практичної 

діяльності  

ПК- 66 

здатність до систематичного використання результатів 

наукових досліджень для забезпечення ефективності 

діяльності дошкільних працівників 

ПК- 67 

Організаційно-управлінські: 

здатність володіти високою соціальною культурою 

управлінської діяльності працівників установ освіти 

ПК- 77 
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Спеціальна 

психологія та відбір дітей 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; 
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- 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. Психолого-педагогічна діагностика порушень розвитку у 

дітей 

Методологічні принципи психолого-педагогічної діагностики порушень 

розвитку у дітей.  Завдання психолого-педагогічної діагностики порушень 

розвитку у дітей. Комплексний підхід до вивчення дітей з порушеннями 
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розвитку. Особливості організації діяльності психолого-медико-педагогічних 

консиліумів, комісій та консультацій. Заклади освіти для осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

 

Кредит 3. Категоріальний апарат спеціальної психології 

Тема 5. Корекція і компенсація 

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. 

Тема 6. Реабілітація і адаптація 

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.  
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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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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта  

 

Варіативна 

 

Напрям підготовки 

6.010101 Дошкільна 

освіта 

Рік підготовки: 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання «Розробка 

корекційного 

заняття» 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

60 год. 

 

Вид контролю – залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  90 год:  30 год – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (33% / 67%) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами  теоретичних основ 

 і принципів психолого-педагогічної діагностики та корекції аномального 

розвитку дітей. 

Завдання: 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 дошкіл. 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 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. 



 

 

19 

3. Програма 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. Психолого-педагогічна діагностика порушень розвитку у 

дітей 

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. Заклади освіти для осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

 

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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Вступ до спеціальної психології.  

Тема 1. Предмет спеціальної психології 14 2 2   10 

Тема 2. Класифікація порушень 

психофізичного розвитку. 

16 2 4   10 

Разом за кредитом 1 30 4 6   20 

Кредит 2. Особливості осіб з порушеннями розвитку 

Тема 1. Дефект розвитку. Загальні та 

специфічні закономірності розвитку 

особи з психофізичними порушеннями 

16 2 4   10 

Тема 2. Психолого-педагогічна 

діагностика порушень розвитку у дітей 

14  4   10 

Разом за кредитом 2 30 2 8   20 

Кредит 3. Категоріальний апарат спеціальної психології 

Тема 1. Корекція і компенсація 16 2 4   10 

Тема 2. Реабілітація і адаптація 14 2 2   10 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 

Усього годин: 90 10 20   60 
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6. Теми практичних занять 

 

№ Тема Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ до спеціальної психології  

1 Предмет, завдання та методи спеціальної психології 2 

2 Класифікація порушень психофізичного розвитку. 2 

3 Основні групи дизонтогенезу 2 

 Кредит 2. Особливості осіб з порушеннями розвитку  

4 Дефект розвитку 4 

5 Психолого-педагогічна діагностика порушень розвитку у дітей 4 

 Кредит 3. Категоріальний апарат спеціальної психології  

6 Корекція і компенсація 4 

7 Реабілітація і адаптація 2 

 Разом 20 

 

 

8. Самостійна  робота 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до іспиту. 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 15.   1 робота за період навчання. 

2. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 15.  1 робота за період навчання 

3. Табулювання 
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Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 15.   1 робота за період навчання 

4. Презентації 

Дана форма самостійної роботи передбачає подання інформації за допомогою 

різноманітних технічних засобів. 

Максимальний бал – 25.   1 робота за період навчання. 

5. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Дана форма самостійної роботи передбачає що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти певного явища, а й пропонують практичні вправи для 

роботи. Обсяг – до 10 сторінок друкованого тексту, план, вступ – 1 сторінка, 

теоретичний огляд теми – 3-4 сторінки, практичні вправи –3-4 сторінки, список 

літератури (не менше 3 джерел). 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількіст

ь 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1 20  

1. 3 історії становлення спеціальної психології 8 Інформаційне 

повідомлення 

2. Міжпредметні зв’язки і складові спеціальної 

психології 

6 Таблиця-

конспект 

5. Підготовка до контрольної роботи № 1 6 Контр. робота 

 Кредит 2 20  

1. Причини виникнення відхилень у розвитку 6 План-конспект 

2.  Презентація: «Психологічні особливості 

різних форм дизонтогенеза» 

8 Презентація  

3. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 3 20  

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання  14 Друков. звіт 

2. Підготовка до контрольної роботи № 2 6 Контр. робота 

 Разом  60 

 

 

 

10. Методи навчання 
            Презентація  лекцій,  лекції  з  використанням  дидактичного  матеріалу,  складання  

графічних  схем,  “кейс-метод”,  метод  проектів,  ділові,  рольові,  ситуативні  ігри, 

навчальний тренінг.                             

11. Методи контролю 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються 

такі методи: 

_ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

_ Методи письмового контролю: поточне письмове тестування; контрольна 

робота, звіт, реферат, словник. 
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_ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточне тестування та самостійна робота 

300 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3   

 

300 

Т1 Т2 Контр1 Т1 Т2 Тестув Т1 Т2 Кр2 

10 20  20 20  20 10  

15 15 40 15 25 20  30 40 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS Кількість балів 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100  5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

В 80-89  
4 (добре) 4/добре/зараховано 

С 65-79  

D 55-64  
3 (задовільно) 3/задов./зараховано 

Е 50-54  

FX 35-49  
2 (незадовільно) Не зараховано 

F* 1-34  

* з обов’язковим повторним курсом 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1.Навчально-методичний комплекс. 

2. Електронна  презентація  лекцій.   

3. Матеріали  лекцій  на  електронних  носіях.    

4. Відеоматеріали.                                                                

 

14. 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. 
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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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koob.ru/sorokin/spec_psih
http://www.twirpx.com/file/267855/
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦЗАКЛАДИ 

 

Галузь знань 0101 Освіта  

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦЗАКЛАДИ 

 

Галузь знань 0101 Освіта  

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 



 

 

28 

Засоби діагностики успішності навчання: 

Контроль є невід’ємною складовою навчання історії психології та 

соціальній психології і проводиться з метою оцінки навчальних досягнень 

студентів в оволодінні психологічними знаннями згідно з визначеним чинною 

програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності навчального процесу, 

підвищення мотивації до навчання. 

Система контролю має теоретичну і практичну спрямованість, що 

дозволяє визначити рівень сформованості навичок і вмінь та рівня знань з 

педагогічної психології. Вона характеризується зв’язністю і зростаючою 

складністю, і включає поточний і підсумковий види контролю. Цілі та зміст 

різних видів контролю відповідає цілям, завданням та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами 

контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і є  зручним і 

практичним. Результати контролю виступають показниками успішності 

студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними досягненнями в 

оволодінні психологічними знаннями. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при виконанні 

тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Метою проміжного контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредиту, є визначення рівня володіння студентами знаннями, вміннями та 

навичками відповідно до рейтингової системи оцінювання знань, яка додається 

до кожної робочої програми. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комбінованого тесту. 

Зразки робіт підсумкового контролю та залікових білетів, а також засоби 

оцінювання подаються нижче. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦЗАКЛАДИ 

 

Галузь знань 0101 Освіта  

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦЗАКЛАДИ 

 

 

Галузь знань 0101 Освіта  

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, 

ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦЗАКЛАДИ 

 

Галузь знань 0101 Освіта  

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 
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Орієнтовні тестові завдання. 

Пізнавальні процеси дітей з інтелектуальними порушеннями. 
1. Найбільш дієвими умовами, що впливають на вибірковість сприймання 

дітей з інтелектуальними порушеннями слід вважати: 

 об’єктивні умови (освітленість, розмір предмета, колір предмета, 

тощо); 

 суб’єктивні умови (новизна об’єкта ставлення до нього, 

обізнаність дитини з об’єктом). 

2. Які з перерахованих властивостей сприймання визначають своєрідність 

цього процесу у дітей з інтелектуальними порушеннями: 

 вибірковість; 

 цілісність; 

 узагальненість; 

 усвідомленість; 

 обсяг; 

 теми; 

 точність; 

 контрастність. 

3. Пам’ять учнів з інтелектуальними порушеннями має такі особливості: 

 сповільненість процесу запам’ятовування; 

 швидкість забування; 

 звужений обсяг пам’яті; 

 переважання продуктивності мимовільного запам’ятовування над 

продуктивністю довільного; 

 переважання продуктивності довільного запам’ятовування над 

продуктивністю мимовільного; 

 переважання продуктивності механічного запам’ятовування над 

продуктивністю осмисленого; 

 спотворення матеріалу в процесі зберігання; 

 наявність феноменальної пам’яті; 

 несформованість мнемічних дій. 

4. Увага дітей з інтелектуальними  порушеннями має такі особливості: 

 переважання мимовільної уваги над довільною; 

 переважання довільної уваги над мимовільною; 

 зниження стійкості уваги; 

 стійкість уваги відповідає нормі; 

 труднощі перемикання уваги; 

 неможливість перемикання уваги; 

 неможливість розподілу уваги; 

 труднощі розподілу уваги; 

 незалежність уваги від наявності інтересу; 

 незалежність уваги від рівня розуміння дитиною ситуації. 

5. Мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями характеризується 

такими особливостями: 

 грубе порушення звуковимови; 
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 грубе порушення граматичної будови мовлення; 

 бідність побутової лексики; 

 переважання активного словника над пасивним; 

 переважання у словнику іменників; 

 невміння користуватися прийменниками; 

 схильність до використання особових займенників; 

 використання простих непоширених речень; 

 наявність потреби у вербальному спілкуванні. 

6. Причини недорозвитку писемного мовлення учнів з інтелектуальними 

порушеннями: 

 недиференційованість  фонематичного сприймання; 

 труднощі точної артикуляції звуків; 

 недорозвиток дрібної моторики пальців; 

 порушення просторової орієнтації; 

 недиференційованість зорового сприймання; 

 зниження пам’яті; 

 недорозвиток абстрактного мислення; 

 недорозвиток операцій аналізу та синтезу; 

 несформованість внутрішнього мовлення; 

 недорозвиток довільності поведінки; 

 недостатня самоусвідомленість; 

 нерозуміння сутності писемного мовлення. 

7. Особливості мислення учнів з інтелектуальними порушеннями: 

 інертність; 

 гнучкість; 

 стереотипність; 

 конкретність; 

 зниження критичності; 

 сповільненість; 

 несформованість пізнавальних потреб; 

 пасивність; 

 недорозвиток усіх видів мислення; 

 збереженість наочно-дійового мислення; 

 збереженість наочно-образного мислення; 

 збереженість логічного мислення; 

 збереженість практичного інтелекту. 

8. Виділіть чинники, що обумовлюють мобілізацію довільної і мимовільної 

уваги: 

а)  установка на значущість розділу, що вивчається; 

б) новизна навчального матеріалу; 

в) постановка перед собою визначеної мети діяльності; 

г) створення звичних умов діяльності; 

д) діяльність з постійною опорою на оперативну пам’ять; 

е) яскравість наведених прикладів. 
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9. До психологічних умов оволодіння усним і писемним мовленням учнями 

з порушенням інтелекту належать: 

а) достатній рівень загального інтелектуального розвитку; 

б) адекватний рівень фонетико-фонематичного розвитку; 

в) збереженість зорового, слухового, кінестетичного сприймання та вміння 

орієнтуватись у просторі; 

г) визначений рівень розвитку мислення; 

д) розвиненість дрібних м’язів руки та органів артикуляції; 

е) наявність потреби у вербальному спілкуванні. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО 

СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У 

СПЕЦЗАКЛАДИ 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 
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Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних і 

семінарських занять  
 

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних 

тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних 

знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і 

науковою літературою. 

Головна мета практичних і семінарських занять із спеціальної психології та 

відбір дітей у спецзаклади - сприяти поглибленому засвоєнню найскладніших 

питань навчального курсу, спонукати студентів до колективного творчого 

обговорення, оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем, 

практичне оволодіння уміннями і навчиками соціальної взаємодії, спілкування, 

активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної літератури, 

формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Під час семінарського заняття організовується дискусія із 

завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези відповідей або 

індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 

Основними завданнями семінарських занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 
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-  формування в них наукового світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної психологічної 

практики. 

 

Види проведення семінарських занять:  

■ семінар запитань і відповідей; 

■ семінар — розгорнута бесіда: передбачає попередню підготовку студентів 

з визначених завдань;  

■ семінар — колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи їх 

зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ семінар, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим їх 

обговоренням; 

• семінар-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно готуються до 

дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

■ семінар-конференція: студенти завчасно готують доповіді, виступають з 

ними, відповідають на запитання колег; 

■ семінар — теоретична конференція: проводять зі студентами кількох груп 

курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої дисципліни; 

■ семінар — розв'язання проблемних завдань: проводять на основі створення 

проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і праці над їх 

розв'язанням; 

■ семінар — прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з 

вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх обговорення; 

■ семінар — "мозковий штурм": студенти завчасно ознайомлюються з 

важливими проблемними завданнями, які потребують розв'язання; під час 

семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі 

пропозиції записують, систематизують і визначають найдоцільніші. 
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Семінарські заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти 

загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. Якщо з цієї 

теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. 

Лише після цього розпочинається самостійна робота над вивченням 

першоджерел.Окрему ланку в процесі підготовки до семінарського заняття 

становить безпосередня підготовка виступу з того чи того питання. Варто, щоб 

студент привчав себе виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, а 

своїми словами, користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від 

підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен 

студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми семінару;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 
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Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск 

семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на семінарі: 

- переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

- семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами 

сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а 

також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює 

навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою 

позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття 

вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж 

доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для 

виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  
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ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ЗАЛІКІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У 

СПЕЦЗАКЛАДИ 
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Запитання для 

поточного контролю  

 

1. Предмет та завдання спеціальної психології. 

2. Олігофренопсихологія як галузь спеціальної психології 

3. Міжпредметні зв’язки спеціальної психології з іншими науками. 

4. Особливості використання психологічних методів для вивчення 

психіки дітей з інтелектуальними порушеннями. 

5. Принципи дослідження психіки дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

6. Сучасна проблематика спеціальної психології в Україні. 

7. Поняття про розумову відсталість . Ознаки розумової відсталості. 

8. Причини виникнення розумової відсталості. 

9. Класифікація розумової відсталості в залежності від глибини 

ураження мозку. 

10. Класифікація розумової відсталості в залежності від часу 

пошкодження мозку. 

11. Психологічні особливості розумово відсталих дітей з різними 

ступенями інтелектуальних порушень. 

12. Порівняльна характеристика дітей з олігофренією та деменцією. 

13. Первинний та вторинний дефект при розумовій відсталості. 

14. Розумова відсталість і затримка психічного розвитку. 

15. Класифікація олігофренії за М.С.Певзнер. 

16. Особливості соціальної ситуації розвитку у дітей з 

інтелектуальними порушеннями. 

17. Теорія структурно-динамічного вивчення аномального розвитку 

Л.С.Виготського. 

18. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями у 

немовлячому віці . 

19. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями у 

ранньому віці . 

20. Психічний розвиток дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями. 

21. Особливості навчальної діяльності молодших школярів з 

інтелектуальними порушеннями. 

22. Особливості вищої нервової діяльності дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

23. Класифікація порушень психофізичного розвитку 

В.В.Лебединського. 

24. Міжнародна класифікація розумової відсталості. 

25. Роль Л.С.Виготського у становленні вітчизняної спеціальної 

психології. 

26. Причини відхилень у розвитку та  чинники, що їх визначають. 
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27. Історія становлення спеціальної психології в Україні та за 

кордоном. 

28. Взаємозв’язок методології, методів і методик спеціальної 

психології. 

29. Загальні принципи психологічного дослідження. Принципи 

дослідження психіки дітей з інтелектуальними порушеннями. 

30. Відчуття та сприймання дітей з інтелектуальними порушеннями. 

31. Особливості мовленнєвої діяльності дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

32. Особливості імпресивного мовлення дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

33. Особливості експресивного мовлення дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

34. Особливості мислення дітей з інтелектуальними порушеннями. 

35. Конкретність мислення – основний недолік мисленнєвої діяльності 

дітей з інтелектуальними порушеннями. 

36. Порушення операціональної сторони мислення дітей з 

інтелектуальними порушеннями. 

37. Особистісні порушення мислення розумово відсталих дітей. 

38. Розвиток самостійності мислення у дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

39. Характеристика мнестичної діяльності дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

40. Особливості процесу запам’ятовування школярів з 

інтелектуальними порушеннями. 

41. Механізми порушень мовленнєвого розвитку у дітей з 

інтелектуальними порушеннями. 

42. Спостереження як один з основних методів вивчення психіки дітей 

з інтелектуальними порушеннями. 

43. Організація експериментальної процедури у спеціальних 

психологічних дослідженнях. 

44. Психологічні особливості дітей з олігофренією, ускладненою 

переважанням збудження над гальмуванням. 

45. Психологічні особливості дітей з олігофренією, ускладненою 

переважанням гальмування над збудженням. 

46. Психологічні особливості дітей з олігофренією, ускладненою 

психопатоподібним синдромом. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
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доц. Бабаян Ю.О. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ВІДБІР ДІТЕЙ У 

СПЕЦЗАКЛАДИ 
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Спеціальна психологія та відбір дітей у спецзаклади» 

 

Самостійна робота студентів з психології займає важливе місце у 

навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців з практичної психології. 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх фахівців неможлива без належної організації самостійної 

роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Самостійна робота включає в себе як репродуктивні, так і творчі аспекти 

діяльності студентів. В залежності від цього розрізняють три рівні самостійної 

діяльності студентів, які знаходять своє відображення і при виконанні завдань з 

вікової і педагогічної психології:  

1. Репродуктивний(тренувальний) рівень – спрямований на 

закріплення знань, формування навичок та умінь; включає складання таблиць 

та схем тощо; пізнавальна діяльність полягає в осмисленні та запам’ятанні 

інформації.  

2. Реконструктивний рівень – при виконанні таких завдань студенти 

готують інформаційні повідомлення, визначають тези доповіді.  

3. Творчий, пошуковий рівень – передбачає аналіз проблемних 

ситуацій, студент повинен самостійно здійснювати вибір методів та засобів 

вирішення (учбово-дослідницькі завдання).  

Кожний вид самостійної роботи зорієнтований на розвиток певних 

навичок та умінь.  

У структурі самостійної роботи студентів можна виділити такі 

компоненти: мотиваційний (потреба в нових знаннях з метою самоосвіти), 
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змістовий (пізнавальна задача, цілі учбової діяльності), процесуальний (підбір, 

застосування адекватних методів, що ведуть до ефективного результату).  

Самостійна робота студентів сприятиме свідомому та творчому 

засвоєнню теоретичних основ, формуванню стійкого інтересу до психологічних 

знань та розвитку умінь ефективно їх застосовувати в практичній діяльності 

педагога. Завдання для самостійної роботи спрямовані на те, щоб найбільшою 

мірою сприяти розвитку у студентів пізнавальної активності і самостійності в їх 

учбовій діяльності та активуванню процесу самоосвіти в ході професійного 

становлення в цілому.  

Самостійна робота спрямована на формування навичок саморегуляції 

пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого позитивного ставлення до 

процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності в проблемах психології, 

зокрема.  

 

Основними формами самостійної роботи є:  

- конспектування першоджерел та періодики; 

- систематизація учбової інформації в схемах, таблицях;  

- складання термінологічного словника до теми;  

- підготовка реферативних, інформаційних повідомлень; 

- підготовка тестових методик, спрямованих на вивчення 

психологічних явищ; 

- підбір тренінгових вправ. 

Самостійна робота студентів спрямована не лише на більш ефективне 

засвоєння конкретної психологічної дисципліни, а, в цілому, на формування 

навичок самостійної роботи, навичок самоосвіти та професійне становлення 

майбутніх фахівців.  

 



 

 

47 

Методичні рекомендації щодо самостійного здобуття знань з навчальної і 

наукової літератури (конспектування першоджерел і періодики) 

Головним джерелом здобуття знань у процесі навчання у ВНЗ є книга 

(підручник, навчальний посібник, монографія, словник, довідник, збірник 

наукових праць, наукова стаття тощо). 

Під час добору літератури з того чи іншого питання студентові необхідно 

вміти скласти бібліографічні записи згідно з єдиними вимогами, які є 

обов'язковими для оформлення бібліографічного апарату. Опис книги потрібно 

робити з титульного листа за такою формою: 

1. Прізвище та ініціали автора (якщо книгу написали два чи три автори, їх 

прізвища та ініціали подають також на початку опису). 

2. Назва (заголовок) книги. Подають повністю і без скорочень. 

3. Підзаголовні відомості. Зазначають відомості про жанр книги (науково-

популярний нарис, навчальний посібник, довідник і т. ін.); вказують також, за 

чиєю редакцією вийшла книга; порядковий номер видання. 

4. Вихідна інформація. Подають відомості про місце видання, найменування 

видавництва та рік видання. 

Опис книг, газетних і журнальних статей треба робити тією мовою, якою їх 

надруковано. 

У роботі з книгою варто дотримуватися таких правил:  

– під час вивчення певної проблеми насамперед потрібно ознайомитися з 

першоджерелами, а потім уже з посібниками і критичними статтями. 

Опрацювання посібників не може замінити вивчення першоджерел. Роботанад 

першоджерелами викликає в студента самостійні думки, судження, сприяє 

глибшому розумінню теми чи проблеми. 

– опрацювання літератури з конкретного питання варто починати з робіт 

загального характеру і від них переходити до спеціальних і вужчих досліджень. 

Студент може використати різні види читання. 

Часто застосовують суцільне читання, яке становить процес уважного 

вивчення книги або окремих її тем, розділів без відволікань. У такому разі будь-
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яке питання треба починати вивчати з найпростішого, загального. Проте слід 

усвідомлювати поняття, судження, міркування, умовиводи та ін.; з'ясовувати 

основні положення, тези, твердження, встановлювати взаємозв'язок між ними; 

відокремлювати головне від другорядного та ін. 

- вміти критично проаналізувати зміст книги, дати правильну оцінку. 

Іноді потрібно використати часткове читання, коли необхідно опрацювати 

лише окремі розділи, питання та ін. Найчастіше часткове читання застосовують 

у роботі з енциклопедіями, словниками, довідниками. Треба визначити коло 

довідкової літератури, напрацювати зручну для себе систему записів та ін. 

Необхідним для студента є синтетичне читання — конкретне і раціональне 

використання часткового і суцільного читання книги. 

Для підвищення ефективності засвоєння прочитаного необхідно 

дотримуватися певного алгоритму читання. Сформуйте свій алгоритм читання і 

постійно пам'ятайте зміст та лексичне значення його компонентів. Основою для 

вироблення власного алгоритму читання може бути така схема: 

- автор, назва книги, статті; 

- джерело і вихідна інформація; 

- структура книги, статті; 

- основний зміст; 

- особливості й побудова фактографічного матеріалу; 

- проблеми, які здаються для вас суперечливими; 

- новизна опрацьованого матеріалу, його місце і значення в подальшому 

розумінні наукових проблем, можливість використання у практичній 

діяльності. 

Бути уважними. Треба зосереджувати увагу на процесі читання. 

Намагайтеся зрозуміти прочитане у процесі читання. Це ключ до 

проникнення у зміст і сутність прочитаного, шлях до його запам'ятання. 

Постійно повторювати прочитане зразу ж після завершення читання. У 

процесі читання запам'ятовувати не слова чи окремі фрази, а думки, ідеї. Адже 

тільки осмислене запам'ятовування раціональне і продуктивне. Не 
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перевантажуйте пам'ять! Якщо ви не згадали забуте протягом 3-4 хвилин - ще 

раз зверніться до тексту. 

Використовувати різні способи читання. Це залежить від мети опрацювання 

друкованого джерела інформації. 

У процесі самостійного навчання важливо вміти робити записи прочитаного. 

Під час опрацювання книг застосовують такі види записів: складання плану; 

виписування цитат; записи висновків, складання тез; складання конспекту; 

складання анотацій; написання реферату; рецензування; систематизація 

зведених оглядів; підготовка зведеного конспекту; складання схем, таблиць; 

запис власних думок; записи окремих слів із заношуванням їх значення та ін. 

План - така форма запису, коли студент фіксує окремі логічно завершені 

частини статті чи книги, даючи їм своєрідні заголовки. План може бути 

простим і складним, залежно від змісту прочитаного матеріалу та визначеної 

мети. 

Цитата - дослівний уривок з тексту твору або чиїсь слова, ідо їх наводять 

письмово чи усно для підтвердження міркування. 

Опрацьовуючи літературу, потрібно зробити записи основних думок автора. 

Для цього в. зошиті студент указує прізвище та ініціали автора, назву книги, 

місце і рік видання. У певній послідовності записує міркування про головні 

проблеми чи питання, які розглянуто у творі. На-полях можна робити свої 

помітки. Такий підхід дає змогу продумати прочитане, усвідомити в загальних 

рисах його суть і зберегти матеріал (основу) для відтворення в пам'яті головних 

проблем книги у майбутньому. 

Тези - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, 

повідомлення тощо. Кожну тезу потрібно сформулювати чітко, стисло, вона 

має передавати основну думку автора. Приклади і доведення не записують. На 

полях читач може робити помітки, записувати свої думки щодо опрацьованого 

матеріалу. 

Робота з книгою в такий спосіб допомагає синтезувати основні думки й 

положення, сприяє розвитку логічного мислення. 
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Студент має вміти складати конспект. Власне конспект - це короткий, 

послідовний, стислий письмовий виклад основного змісту книги, статті, лекції, 

записаний у розповідній формі. У конспекті можна записувати тези, виписки, 

цитати, цифрові матеріали, таблиці, графіки, окремі рисунки. Виклад 

конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним. Для 

підтвердження окремих положень необхідно записувати найяскравіші 

приклади. До складання конспектів книг, статей ставлять такі вимоги: 

- записи треба вести в окремому зошиті. Найкраще використовувати для 

цього шкільний зошит, що містить 12 аркушів. Це дає змогу в майбутньому 

більш зручно користуватися раніше зробленими записами, розміщувати і 

синтезувати їх за тематичним принципом. З лівого боку сторінки відводять 

широке поле (4-5 см). На ньому зручно робити помітки, доповнення, складати 

плани законспектованого матеріалу, висловлювати власні думки; 

- на початку конспекту необхідно записати прізвище та ініціали автора, 

повну назву роботи з підзаголовками, місце і рік видання, кількість сторінок 

(опрацьовуючи великі за обсягом джерела, доцільно починати з окремої 

сторінки). Важливо записати дату написання твору, обставини його написання, 

якщо такі є. Ці відомості можна взяти з передмови чи приміток; 

- писати необхідно розбірливим почерком і обов'язково чорнилом. Треба 

пам'ятати, що конспект ви готуєте не для одноразового використання. Він може 

стати у пригоді впродовж навчання і в подальшій самостійній професійній 

діяльності; 

- цитати й особливо важливі думки (положення, визначення, правила та ін.) 

необхідно позначати в тексті; 

— доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті 

потрібні місця. 

Складання конспекту наукової праці починається з попереднього прочитання 

матеріалу, у якому подано її аналіз, оцінку, що допомагає звернути увагу на 

головні питання і проблеми. Важливо спочатку перечитати всю працю, не 

роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише 
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після цього конспектувати. Записи варто робити, переказуючи матеріал своїми 

словами. Ефект дає фіксація результатів аналізу й синтезу прочитаного, а не 

дослівний запис незрозумілого чи, в гіршому разі, перефразованих окремих 

речень, часто не пов'язаних між собою. 

У конспекті треба чітко записувати заголовки й підзаголовки, що є в роботі, 

позначаючи їх підкресленням, іншим чорнилом. Сторінки конспекту необхідно 

нумерувати. 

Складання анотацій. Анотація — коротка узагальнювальна характеристика 

книги (чи її частини), статті, рукопису. Для складання анотації необхідно 

уважно перечитати книгу, з'ясувати, кому вона адресована, з якою метою її 

можна використати. Працю потрібно оцінити з погляду її науковості, логічної 

послідовності, актуальності питань чи проблем. 

Рецензія - критична оцінка праці, відгук про неї. У ній висловлюють 

міркування про прочитане загалом і його найважливіші деталі, застосовуючи 

науково обґрунтовані доведення, факти, пояснення. Рецензії здебільшого мають 

характер висновків, узагальнень, оцінки прочитаного. Можна давати оцінку 

книги чи статті загалом або окремих її розділам, частинам, роблячи наприкінці 

узагальнення. 

Складання зведеного конспекту становить систему записів, які містять 

фіксування планів, виписування цитат, окремих тез, висновків, докладне 

конспектування розділів тощо. 

На окремих аркушах паперу або в спеціальному зошиті треба виписувати 

незрозумілі слова з поясненням і тлумаченням їх значення, прислів'я, приказки, 

афоризми, крилаті слова, що також є корисним у діяльності студента. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 15.   1 робота за період навчання. 

2. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 15.  1 робота за період навчання 

3. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 15.   1 робота за період навчання 

4. Презентації 

Дана форма самостійної роботи передбачає подання інформації за допомогою 

різноманітних технічних засобів. 

Максимальний бал – 25.   1 робота за період навчання. 

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Дана форма самостійної роботи передбачає що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти певного явища, а й пропонують практичні вправи для 

роботи. Обсяг – до 10 сторінок друкованого тексту, план, вступ – 1 сторінка, 
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теоретичний огляд теми – 3-4 сторінки, практичні вправи –3-4 сторінки, список 

літератури (не менше 3 джерел). 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількіст

ь 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1 20  

1. 3 історії становлення спеціальної психології 8 Інформаційне 

повідомлення 

2. Міжпредметні зв’язки і складові спеціальної 

психології 

6 Таблиця-

конспект 

5. Підготовка до контрольної роботи № 1 6 Контр. робота 

 Кредит 2 20  

1. Причини виникнення відхилень у розвитку 6 План-конспект 

2.  Презентація: «Психологічні особливості 

різних форм дизонтогенеза» 

8 Презентація  

3. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 3 20  

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання  14 Друков. звіт 

2. Підготовка до контрольної роботи № 2 6 Контр. робота 

 Разом  60 
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Студенти ЗФН мають необхідність самостійно відпрацьовувати великий за 

обсягом матеріал при підготовці до семінарських, практичних занять та при 

підготовці до іспитів чи заліків. Тому з навчальної дисципліни «Спеціальна 

психологія та відбір дітей у спецзаклади» завчасно дається студентам ЗФН 

необхідний методичний матеріал – теми семінарських занять, конкретні 

питання, що виносяться на обговорення, рекомендована література, тести для 

виявлення рівня оволодіння відповідними теоретичними положеннями, набір 

завдань різного ступеня складності для розв'язання їх студентами тощо. 

Щоб студенти ЗФН успішно виконували самостійну роботу з навчальної 

дисципліни, вони мають: 

- добре вивчити теоретичний матеріал; оволодіти методикою застосування 

знань на практиці; 

- вміти користуватися необхідним обладнанням, матеріалами; 

- вивчити рекомендації, які викладено у навчальних посібниках та 

методичних розробках; 

 - скласти план роботи; 

- підготувати необхідний матеріал. 

Безперечно, успіх можливий лише за умови копіткої підготовчої роботи 

студента. 

Підготовка до контрольної роботи вимагає певного алгоритму дій. 

Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які виносяться на 

контрольну роботу. На основі цього студенту слід скласти план повторення та 

систематизації навчального матеріалу, щоб залишити час для повторного 

узагальнення програмового матеріалу. 

Не можна обмежуватися лише нотатками робочих зошитів, слід 

опрацьовувати потрібні навчальні посібники, підручники, рекомендовану 

літературу. 

Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має бути 

така: 

- уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання; 

- уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за 

рекомендованою літературою; 

- до кожного питання варто скласти стислий план відповіді в логічній 

послідовності; 

- слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. 

Студентам потрібно знати загальні вимоги до оцінки знань: 

- розуміння та ступінь засвоєння питання; 

- методологічне обґрунтування знань; 

- ознайомлення з основною літературою з предмета; 

- уміння застосовувати теорію на практиці; 

- логічність, структурованість відповіді, узагальненість та 

конкретність висловлювань; 

- міцність знань. 


