


Низка чинних документів МОН України  

наголошує на необхідності залучення всіх дітей  

з особливими потребами до навчання в умовах  

шкільного середовища та забезпеченні їм  

рівного доступу до освітніх послуг. Блок

«Організація інклюзивної та спеціальної освіти  

у початковій школі» пропонує оптимальне  

поєднання дисциплін, що дають змогу вивчити  

основи корекційної педагогіки, спеціальної  

психології, опанувати прийоми розвитку

мовлення дітей з особливими потребами,  

ознайомитися з організацією логопедичної  

підтримки дитини в умовах інклюзивного  

навчання, опанувати спеціальні методики  

вивчення основних дисциплін початкової  

школи.
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Основи корекційної  

педагогіки та спеціальної

психології
1

Мета  

навчальної  

дисципліни

формування у студентів знань про  

закономірності розвитку дітей з  

особливими освітніми потребами;  

структуру, організацію, зміст та

методичне забезпечення

інституалізованого та інклюзивного  

навчання дітей шкільного віку з  

особливими освітніми потребами



Основними завданнями  
вивчення дисципліни

 ознайомлення з принципами, завданнями, особливостями планування та
організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного і молодшого
шкільного віку в різних закладах по лінії МОН та МОЗ;

ознайомлення з нормативно-правовою базою, відповідно до якої в  
Україні здійснюється організація логопедичної допомоги дітям з
мовленнєвими порушеннями, регламентується і контролюється робота
логопеда в освітніх та медичних закладах;

ознайомлення з вимогами щодо організації логопедичного кабінету,  
ведення логопедичної документації, виконання професійних обов’язків  
логопеда;

поглиблення знань щодо етіопатогенезу мовленнєвих порушень у дітей  
при сенсорних та інтелектуальних порушеннях;

ознайомлення з принципами, методами, прийомами подолання
мовленнєвих недоліків у дітей та підлітків з порушеннями слуху, зору, а  
також з порушеннями інтелектуального розвитку.



Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми

студенти повинні:

особливості та
закономірності
розвитку різних
категорій дітей з
психофізичними
порушеннями,

Знати
сучасні нормативно-
правові документи з  

питань охорони
здоров’я, освіти,

реабілітації і

соціального захисту  
дітей з обмеженими  

психофізичними
можливостями.

концептуальні засади та  
цільові установки сучасної  
корекційної педагогіки та  
спеціальної психології,  

сутність корекційно-
реабілітаційних технологій

досягнення й  
тенденції розвитку  
вітчизняної теорії та  
практики корекційної

педагогіки;

Вміти

визначати потенційні  
можливості дітей з  

різним типом  
дизонтогенезу,

використовувати спеціальні  
технічні засоби навчання та  
інше обладнання кабінетів,  

класів, ігрових кімнат тощо,  
створених для корекційно-

розвиткової роботи;

забезпечувати дітям з
обмеженими

можливостями

життєдіяльності безпечні  
умови виховання та

навчання;

залучати до корекційно-
педагогічної діяльності  

найближчих родичів
дитини



Механізм порушень

2 психофізичного розвитку

у дітей

Мета  

навчальної  

дисципліни

формування у студентів  

системи знань про

міжнародну класифікацію

функціонування та

обмеження життєдіяльності,  

яка декларує зміну  

парадигми мислення

фахівців та надає сучасний

алгоритм дій

міждисциплінарної команди  

фахівців.



Основними завданнями  
вивчення дисципліни



формування у студентів  
знань про порушення  
розвитку дитини та  
алгоритм створення
індивідуальних  
програм супроводу



Підготовка вчителя до  

логопедичної підтримки  

молодших школярів на  

уроках лінгвистичного  

циклу

3

Предмет  

навчальної  

дисципліни

фонетична система

української мови як

основа формування

логопедичної

компетенції вчителів

початкових класів.



Мета навчальної  
дисципліни



сформувати в майбутніх  
учителів початкової школи
систему знань, умінь, навичок в  
області фонетичної системи
української мови, що становить  
основу формування в них
компетентності проводити
логопедичну роботу з учнями  
молодшого шкільного віку.



Згідно з вимогами  
освітньої програми

студенти повинні знати



теоретичні основи фонетики сучасної української мови

як системи: сегментні й суперсегментні одиниці
фонетики – фонему, склад, такт, фразу, наголос,
інтонацію; відносини в системі;

володіти навичками нормативної артикуляції,

акустичного та функціонального аналізу нормативних  
звуків мови;

освоїти запис усного мовлення – фонетичну  
транскрипцію;

освоїти основи науки «Логопедія», основні логопедичні  
терміни.



Згідно з вимогами  

освітньої програми

студенти повинні уміти

використовувати  
отримані знання в  
практиці корекційної  
діяльності мовлення.



Спеціальні методики  

викладання природничо-

математичних дисциплін  

у початковій школі.

4

Мета  

навчальної  

дисципліни

формування у студентів  

професійної

компетентності, що  

передбачає опанування  

теоретичних основ та  

методичних засад

формування природничої та  

математичної

компетентності учнів з  

вадами психофізичного  

розвитку.



Основними завданнями  
вивчення дисципліни



формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського)  
рівня вищої освіти готовність застосовувати отримані теоретичні й  
методичні знання для реалізації цілісного підходу до розвитку  
природничої та математичної компетентності учнів початкової  
школи з особливими потребами;

формування позитивного ставлення майбутніх учителів до  
вирішення освітніх, корекційно-розвивальних, виховних і  
практичних завдань у процесі розвитку природничої та  
математичної компетентності учнів з особливими потребами;

розвиток прагнення здобувачів вищої освіти другого  
(магістерського) рівня вищої освіти до самонавчання та
самовдосконалення, постійного професійного розвитку, створення
позитивного освітнього середовища для учнів з особливими
потребами.



Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми

студенти повинні:

Знати

зміст, основні методи та принципи  
організації роботи з формування  

природничої та математичної
компетентності у дітей з вадами

психофізичного розвитку;

основні умови здоров’язбережувальної  
організації навчально-виховного процесу  

під час навчання учнів з особливими  
потребами;

особливості засвоєння знань природничої,  
громадянської, історичної, cоціальної,

здоров’язбережувальної та математичних
галузей учнями різних вікових груп з

вадами психофізичного розвитку;

Вміти

визначати готовність учнів з  
вадами психофізичного розвитку

до навчання;

формувати систему природничих,
громадянських, історичних,

cоціальних, здоров’язбережувальних  
та математичних знань, умінь та  

навичок у школярів із вадами  
психофізичного розвитку;

складати спеціальні корекційно-
розвиваючі завдання для роботи з

дітьми, які мають вади психофізичного
розвитку на уроках освітніх галузей

“Математика” та “Я досліджую світ”;



Логопедія5

Мета  

навчальної  

дисципліни

оволодіння здобувачами  

теоретико-методологічними  

засадами логопедії,

формування уявлень про різні  

форми порушень мовлення,  

специфіку логопедичного

обстеження та корекції  

мовленнєвих порушень.



Основними завданнями  
вивчення дисципліни



сформувати уявлення про логопедію як галузь

спеціальної педагогіки,

ознайомити з основними категорії логопедії,  
класифікаціями мовленнєвих порушень,
специфікою обстеження та корекційної роботи

при різних мовленнєвих порушеннях.



Згідно з вимогами освітньої  

програми студенти повинні:

Класифікації  

мовних  

порушень.

Понятійно -
категоріальний  

апарат логопедії.

Зв’язок логопедії з  
іншими науками.  

Принципи, методи  
логопедичної  

роботи.

Заходи первинної,  
вторинної та  
третинної
профілактики
мовленєвих
порушень.

Знати Вміти

Використовувати  
базові науково-

теоретичні знання  
для вирішення  
теоретичних та

практичних завдань

Відбирати методи,  
прийоми і засоби ко  
рекції порушень мов  

лення у дітей та
дорослих;

Виділяти види мовн  
их порушень в

клініко-педагогічної
та психолого-

педагогічної класиф
ікації

Здійсювати  
профілактичну

роботу з попередже
ння мовних поруше  

нь.


