
Блок дисциплін вільного вибору  

для здобувачів ОР “Магістр” 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 



 Кафедра спеціальної педагогіки 

 Кафедра здоров’я людини, реабілітології та 
спеціальної психології 



 Основи реабілітології 

 Корекційна андрогогіка 

 Комплексна абілітація дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку 

 Основи психокорекції 



 Викладач: доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології 
Казачінер Олена Семенівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів 
ЄКТС 180 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи реабілітології» 

є формування у студентів системи знань у вивченні особливостей 
реабілітології як науки та її різновидів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 
реабілітології» є формування у студентів повного і стійкого 
уявлення про здійснення різних видів реабілітаційних заходів. 

 



Під час вивчення дисципліни ви  

 Дізнаєтесь: 
 предмет, об’єкт, принципи, значення реабілітології; 

 законодавчі нормативно-правові акти, що регулюють 

організацію реабілітаційного процесу; 

 мету, завдання та методи педагогічної, соціальної, 

психологічної, професійної, побутової, фізкультурно-

спортивної, медичної та фізичної реабілітації  

 Навчитесь: 
 застосовувати конкретні технології та методи 

реабілітації на практиці; 

 створювати умови для реабілітації людей з 

обмеженнями життєдіяльності; 

 планувати, організовувати реабілітаційні заходи. 



Корекційна андрагогіка 
 Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики 

викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і 
спеціальній освіті Партола Вікторія Вікторівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредити ЄКТС 180 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Корекційна андрагогіка» є 
формування у студентів уявлення про розвиваючу, соціалізуючу та адаптуючу роль 
освіти у контексті життєвого шляху дорослої людини з психофізичними 
порушеннями. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Корекційна андрагогіка» є 
формування у магістрантів категоріальних понять корекційної андрагогіки на 
основі вивчення історичного науково-практичного досвіду їх становлення; 
виховання толерантного ставлення до дорослих з психофізичними вадами; 
стимулювання магістрантів до активної науково-пошукової роботи з метою 
визначення ефективних шляхів подолання наслідків професійної дезадаптації осіб з 
психофізичними порушеннями; навчання магістрантів моделювати та реалізовувати 
систему спеціальної андрагогічної корекційної допомоги дорослим з порушеннями 
психофізичного розвитку. 

 Силабус дисципліни за посиланням: 

              
 



Під час вивчення дисципліни ви дізнаєтесь: 
 теоретико-методологічні засади корекційної андрагогіки; 

 психологічні особливості дорослих осіб з різними психофізичними 

порушеннями; 

  стан сучасної корекційної соціальної та психолого-андрагогічної допомоги 

дорослим з особливими освітніми потребами; 

 основні проблеми андрагогічного корекційного навчання і виховання; 

 організаційні аспекти побудови освітнього процесу дорослих з 

психофізичними порушеннями; 

 засоби, форми та методи корекційно-освітнього впливу на дорослу 

особистість з порушенням психофізичного розвитку. 

Навчитесь: аналізувати спеціальну науково-методичну літературу з проблем 

спеціальної освіти дорослих осіб з психофізичними порушеннями; добирати 

систему принципів, методів, прийомів, корекційних засобів навчання і 

виховання дорослих різних вікових категорій, які мають порушення 

психофізичного розвитку; адекватно застосовувати форми і види 

андрагогічної корекційно-розвивальної роботи з такими дорослими тощо.  

 



Викладач:  кандидат педагогічних наук, доцент  

  кафедри спеціальної педагогіки   

  Орлов Андрій Валерійович 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 годин 

  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення теоретичної і практичної готовності 
майбутніх спеціалістів до своєчасної корекції та реабілітації дітей з порушеннями через різні 
педагогічні та альтернативні засоби. 

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 поглибити знання здобувачів щодо засобів абілітації та реабілітації дітей з 
психофізичними порушеннями; 

 розкрити закономірності та особливості розвитку соціальних навичок у дітей з 
психофізичними порушеннями;  

 визначити принципи, методи, різних способів абілітації/реабілітації у дітей, підлітків та 
дорослих з психофізичними порушеннями; 

  визначити засади організації процесу абілітації та реабілітації дітей, підлітків та дорослих 
з вадами слуху, зору, порушеннями розумового розвитку; 

 розкрити системний характер корекційної роботи при реабілітації у дітей, розвиток яких 
обтяжений сенсорною чи інтелектуальною вадою. 

 

 

 

Силабус дисципліни за посиланням:  

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-specialnoyi-pedagogiky 
 



Під час вивчення дисципліни   

 дізнаєтесь: 
 закономірності та особливості загального розвитку дітей із психофізичними  порушеннями; призначення, 

сутність і зміст абілітації і реабілітації людини; 

 особливості соціально-педагогічної абілітації дитини, принципи, методи, прийоми організації комунікації та 

взаємодії  дітей із психофізичними порушеннями; 

 напрями, завдання, методи і прийоми роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, умови організації їх 

взаємодії;  

 засади планування і проведення роботи щодо розвитку комунікативних навичок з дітьми, які мають 

психофізичні порушення; шляхи підвищення ролі батьків в соціально-педагогічної абілітації дитини; 

 навчитесь: 
 аналізувати особливості соціально-педагогічної абілітації і реабілітації дитини; проводити різноманітні 

форми роботи щодо абілітації/реабілітації дітей з психофізичними порушеннями; 

 визначати особливості організації роботи щодо різних видів корекційної роботи з урахуванням результатів 

обстеження дитини, її індивідуальних особливостей;  

 визначати шляхи підвищення ролі батьків в соціально-педагогічної абілітації дитини та здійснювати 

консультативну роботу з батьками дітей, які мають психофізичні порушення щодо організації занять. 

 



Викладач: кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології   

Коваленко Вікторія Євгенівна 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредитів 

ЄКТС 90 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

психокорекції» є є формування у студентів знань про 

напрямки психокорекційної діяльності психолога 

(спеціального); про структуру, організацію, зміст 

психокорекційної роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

психокорекції» є аналіз та вивчення методологічних і 

теоретичних основ психокорекційної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами; вивчення основних 

напрямків сучасної психокорекції, існуючих теорій і практик 

психокорекційної роботи. 

 

Силабус дисципліни за посиланням: 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_spets_pedagog/1

6%20Osnovi%20psikhokorekcziyi%20.pdf 
 

 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_spets_pedagog/16 Osnovi psikhokorekcziyi .pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_spets_pedagog/16 Osnovi psikhokorekcziyi .pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_spets_pedagog/16 Osnovi psikhokorekcziyi .pdf


Під час вивчення дисципліни ви  

 Дізнаєтесь: 

 психокорекційні засоби та прийоми корекційної роботи (ігрової, арттерапії, 
релаксаційної та ін.);  

 можливості і обмеження індивідуальної та групової психокорекції;  

 відмінності сучасних напрямів, можливості та техніки провідних напрямів 
психотерапії з метою їх ефективного застосування у психокорекції 
(трансактний аналіз, гешгальттерапія, психосинтез, психодрама тощо).  

 Навчитесь: 

 володіти різноманітними прийомами збору та аналізу психологічної 
інформації;  

 визначати, діагностувати та класифікувати психологічні проблеми 
особистості;  

 використовувати різні методики у процесі психокорекції;  

 здійснювати немедичний психокорекційний  вплив і надавати допомогу дітям 
з особливими освітніми потребами. 

 

 


