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РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Управління і керівництво закладом спеціальної освіти»

для підготовки магістрів галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка»

спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

спеціалізації «Спеціальна освіта»

терміну навчання 2 роки на базі повної вищої освіти»

заочної форми навчання

Усього «180» годин за навчальним планом

(8 -  лекції та 8 практичні заняття; 164 -  самостійна робота)

Кредит -  6.0

Робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління і керівництво спеціальним закладом освіти»

містить такі розділи:

1. Вступ

2. Опис навчальної дисципліни

3. Мета і завдання навчальної дисципліни

4. Програма навчальної дисципліни

5. Структура навчальної дисциплін

6. Теми практичних занять

7. Завдання для самостійного опрацювання

8. Розподіл балів, що отримують студенти

9. Методичне забезпечення

12. Список рекомендованої літератури
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1. ВСТУП

Навчальна дисципліна «Управління і керівництво закладом спеціальної 
освіти» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Спеціальна освіта». 
Актуальність дисципліни визначається: необхідністю впровадження 
інтеграційних процесів у системі освіти; необхідністю формування з високим 
рівнем професійної компетентності фахівця закладів з інклюзивною формою 
навчання; введенням ринкових механізмів в освітню практику і у зв’язку із цим 
організацію навчально-виховного процесу у новітній школі мають 
забезпечувати спеціалісти з високим рівнем професійної підготовки, 
провідною складовою діяльності яких є компетентність, мобільність та вміння 
адаптуватися в мінливих умовах сьогодення.

Об’єктом вивчення є особливості управління освітнього процесу в системі 
освіти.

Предметом дисципліни «Управління і керівництво закладом спеціальної 
освіти» є: вивчення теорії та практики управлінської діяльності в системі 
спеціальної освіти.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна інтегрує відповідно до свого 
предмету знання з іншими галузями знань: філософських, соціологічних, 
педагогічних, психологічних наук тощо. Крім того, згідно навчального плану 
підготовки магістрів за спеціалізацією «Спеціальна освіта», дисципліна 
«Управління і керівництво спеціальним закладом освіти» вивчається 
одночасно з такими взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як 
«Спеціальна педагогіка», «Спеціальна психологія».

Програмний матеріал дисципліни «Управління і керівництво спеціальним 
закладом освіти» відображає основні елементи управлінської діяльності; 
психолого-педагогічні особливості дітей з порушеннями розвитку; 
методологічні основи навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями 
життєдіяльності; особливості їх адаптації до нових вимог навчально-виховного 
процесу; корекційного спрямування навчання і виховання; технологію 
формування мультидисциплінарної команди, яка б супроводжувала спеціальну 
форму навчання.

До робочої навчальної програми входять навчально-тематичний план 
дисципліни; програмний матеріал дисципліни за відповідними темами та 
планами лекційних і практичних занять; структуру та тематику контрольних 
робіт; перелік рекомендованих джерел, що дозволить поглибити і розширити 
знання здобувачів вищої освіти з даної навчальної дисципліни, розвинути 
практичні вміння застосування набутих знань у практиці професійної 
діяльності. Здобувачі вищої освіти мають опанувати базовими знаннями, які 
слугують актуалізації і розумінню проблемних питань та структурують 
змістовну частину курсу.
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Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачами вищої 
освіти навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Вона 
передбачає опрацювання монографій та інших наукових праць, підручників, 
навчальних і методичних посібників, вивчення та ознайомлення з 
положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів, матеріалів, 
отриманих засобами інформаційних технологій тощо.

Презентації навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є певним 
підсумковим засобом контролю формування професійних компетентностей в 
організації управління спеціальної форми навчання в загально масовому 
закладі освіти.

Форма підсумкового контролю -  залік.
Навчальний курс розраховано на 24 години очного навчання (10 лекційні 

та 12 практичні) та 158 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що 
відповідає 6.0 кредитам Європейської кредитно-трансферної системи.
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, освітній- 
рівень, спеціальність, 

спеціалізація

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна заочна форма
форма

Галузь знань

Кількість кредитів 
-  6

01 «Освіта/ Педагогіка»
(шифр і назва)

Спеціальність:

За вибором здобувачів 
вищої освіти

016 «Спеціальна освіта»
(шифр і назва)

Модулів -  3

Змістових модулів -  Спеціалізація:
3 «Спеціальна освіта»

Загальна кількість 
годин -  180

тижневих годин для 
заочної форми 
навчання:

аудиторних -  12

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський):

самостійної роботи 
студента -  168

Рік підготовки

1-й

Семестр

1-й

Лекції

8 год.

Практичні, семінарські

8 год.

Лабораторні

Самостійна робота

год. 164 год.

Вид контролю:

залік
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Мета викладання навчальної дисципліни -  формування у студентів 
уявлень про управління освітнім процесом учнів, які можуть бути залученими 
до спеціального навчання в системі освіти та організації й надання їм 
педагогічної допомоги в ході навчально-виховного процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями 
та навичками з навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» здобувач вищої 
освіти повинен сформувати такі компетентності:

1. Загальні:
ЗК-1.1. Функціонально-поведінкова компетентність (знання власних 
функціональних обов’язків; уміння дотримуватись норм загальнолюдського і 
професійного корекційно-педагогічного етикету; здатність виявляти чесність, 
порядність, принциповість, толерантність, гуманність під час освітньої та 
професійно-корекційної діяльності; досвід відповідального і сумлінного 
ставлення до виконання своїх професійних обов’язків).

ЗК-1.2. Культурологічна компетентність (знання найвидатніших здобутків 
світової і вітчизняної культури; уміння застосовувати культурологічні знання в 
професійній діяльності викладача вищої школи і корекційного педагога; 
естетичний досвід реалізації професійних обов’язків.

1. Соціальні
1.1. Громадянська компетентність (знання нормативно-правових основ 
спеціальності «Спеціальна освіта), корекційно-педагогічної діяльності і 
професійних обов’язків; уміння налагоджувати міжособистісні стосунки; досвід 
соціальної, корекційно-педагогічної взаємодії у процесі навчальної і 
професійної діяльності).

1.2. Лідерська компетентність (уміння виробляти власну стратегію і тактику 
соціальної поведінки, професійної діяльності з урахуванням інтересів групи 
(колективу); досвід продуктивної організаційної діагностичної, реабілітаційної, 
абілітаційної і корекційної роботи в освітньо-професійному середовищі, 
відстоювати інтереси осіб з особливими освітніми потребами).

2. Професійні:
2.1. Комунікативно-педагогічна (знання основних принципів, правил, 
прийомів і форм професійно-педагогічної комунікації, діагностичної і 
консультативно-просвітницької діяльності; вміння використовувати 
різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у 
професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно- 
педагогічного спілкування; культура педагогічного спілкування; здатність 
налагоджувати продуктивну професійно-педагогічну і корекційно-педагогічну 
взаємодію, суб’єкт-суб’єктну комунікацію; досвід володіння різноманітними

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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засобами, прийомами і формами педагогічної комунікації).
2.2. Управлінська (знання теоретичних основ сучасного корекційно- 
педагогічного менеджменту; вміння планувати, організовувати і здійснювати 
контроль за корекційним навчально-виховним процесом; досвід управління 
корекційною, навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою, корекційно- 
виховною діяльністю; управлінська культура спілкування та взаємодії).
2.3. Проектувально-корекційна (знання основних видів і технологічних 
підходів до планування власної дослідно-педагогічної і корекційно- 
педагогічної діяльностей; вміння здійснювати поточне планування, визначати 
умови їх практичної реалізації; вміння моделювати й корегувати власну 
професійну діяльність, виробляти свій педагогічний стиль, постійно працювати 
над його вдосконаленням; досвід проектування цілісного педагогічного і 
корекційного процесу, корегування та синхронізації його складових -  
викладання та корекція).
2.4. Організаційна (знання основних правил наукової організації дослідно- 
педагогічної і корекційно-педагогічної діяльності; вміння раціонально 
організовувати власний науково-дослідний і корекційно-педагогічний процес, 
самостійно контролювати їх результативність, ефективність, удосконалювати 
систему самоорганізації на основі сучасних інноваційних педагогічних і 
корекційних технологій).
2.5. Технологічна (знання традиційних і сучасних технологій навчання; вміння 
добирати технологічне забезпечення з урахуванням освітньо-виховних завдань, 
рівнів підготовки тих, хто навчається, перспектив їх освітньо-професійного 
зростання; досвід організації інтерактивного навчання).
2.6. Професійно-творча (знання передового педагогічного досвіду; вміння 
творчо використовувати педагогічні і корекційні інновації у власній роботі; 
здатність генерувати нові педагогічні і корекційні ідеї та реалізовувати їх на 
практиці; прагнення до перетворення педагогічної і колекційної дійсності за 
законами гуманності, толерантності і гармонії)
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

Тема 1. Організація управлінської діяльності спеціальної школи
Головні завдання спеціальної школи. Види та структура спеціальних 

шкіл. Характеристика видів спеціальних шкіл. Правила комплектації 
спеціальних шкіл. Гранична наповнюваність класів. Зарахування учнів 
(вихованців) до спеціальних шкіл. Режим роботи спеціальної школи. Структура 
навчального року, тривалість навчального тижня. Розклад уроків. Тривалість 
уроків. Медичне обслуговування. Відповідальність за організацію діяльності 
спеціальної школи. Харчування учнів. Контроль за охороною здоров’я та 
якістю харчування учнів.

Тема 2. Організація освітнього процесу
Особливості освітнього процесу в спеціальній школі. Освітня програма. 

Корекційно-розвиткові заняття. Індивідуальний навчальний план. Домашні 
завдання. Документ про освіту. Психолого-педагогічний консиліум. Завдання 
та склад психолого-педагогічного консиліуму. Хто запрошується на засідання 
психолого-педагогічного консиліуму? Основні функції психолого- 
педагогічного консиліуму. Індивідуальна освітня траєкторія учня.

Тема 3. Організація корекційно-розвиткової роботи
Заняття з предметів корекційно-розвиткового складника навчального 

плану. Просвітницька робота. Трудове навчання у спеціальній школі. основні 
напрямки корекційно-розвиткової роботи. зміст методичної допомоги. 
Оцінювання результатів навчання учнів (вихованців). Критерії, правила і 
процедури оцінювання учнів (вихованців). Облік оцінювання результатів 
навчання учнів (вихованців) протягом навчального року. Державна підсумкова 
атестація.

Тема 4. Управління спеціальною школою
Директор спеціальної школи, стаж роботи, освіта, функції. Педагогічна 

рада. Загальні збори. Методична робота.
Тема 5. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська 

діяльність
Будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, 

службове житло, інші цінності. 1) логопедичних кабінетів; 2) кабінету для 
проведення групових занять з ритміки (логоритміки); 3) кабінету лікувальної 
фізичної культури; 4) кімнати для сенсорного розвантаження; 5) навчально- 
виробничих майстерень для організації поглибленого трудового навчання; 6) 
кабінету трудового (предметно-практичного) навчання для учнів початкової 
школи; 7) кабінету практичного психолога. Кабінет фізіотерапії та процедурний
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кабінет. Спортивний майданчик. Спеціальні приміщення для дітей різних 
категорій.

МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Тема 6. Організація управлінської діяльності навчально- 
реабілітаційного центру

Г оловні завдання центру. Умови проживання дітей в НРЦ. Види центрів, 
їх структура та строки навчання. Правила комплектування класів. Гранична 
наповнюваність класів. Утримання учнів (вихованців). Рівні освіти в НРЦ. 
Платні та інші послуги.

Тема 7. Організація діяльності центру
Режим роботи центру. Структура навчального року. Розклад навчальних 

занять (уроків). Тривалість уроків. Комплектування класів. Форми здобуття 
освіти. Медичне обслуговування. Відповідальність за організацію діяльності 
центру. Харчування учнів (вихованців). Контроль за охороною здоров’я учнів 
(вихованців).

Тема 8. Організація освітнього процесу
Освітня програма центру. Корекційно-розвиткові заняття. Освітні 

програми. Індивідуальна освітня траєкторія учня. Психолого-педагогічний 
консиліум. Основні функції психолого-педагогічного консиліуму. Рішення 
психолого-педагогічного консиліуму. Особливості організації реабілітації. 
Фізична реабілітація. Напрями корекційно-розвиткової роботи. Психолого- 
педагогічна реабілітація. Соціально-побутова адаптація.

Тема 9. Управління центром
Директор навчально-реабілітаційного центру, освіта, стаж роботи, 

функції. Педагогічна рада. Загальні збори. Методична робота.
Тема 10. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська 

діяльність
Будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, 

службове житло, інші цінності. Обладнання 1) логопедичних кабінетів; 2) 
кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки); 3) кабінету 
лікувальної фізичної культури; 4) кімнати для сенсорного розвантаження; 5) 
навчально-виробничих майстерень для організації поглибленого трудового 
навчання; 6) кабінету трудового (предметно-практичного) навчання для учнів 
початкової школи; 7) кабінету практичного психолога. Кабінет фізіотерапії та 
процедурний кабінет. Спортивний майданчик. Спеціальні приміщення для 
дітей різних категорій.
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4. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п НАЗВА МОДУЛЯ / ТЕМИ
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Л ПР СРС Усього

1. МОДУЛЬ І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ШКОЛИ

4 2 84 90

1.1. Тема 1. Організація управлінської діяльності 
спеціальної школи

2 - 19 21

1.2. Тема 2. Організація освітнього процесу 2 - 20 22

1.3. Тема 3. Організація корекційно-розвиткової 
роботи

- 1 16 17

1.4. Тема 4. Управління спеціальною школою - 1 17 18

1.5. Тема 5. Матеріально-технічна база та 
фінансово-господарська діяльність

- - 12 12

2. МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ НАВЧАЛЬНО- 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

4 2 84 90

2.1. Тема 6. Організація управлінської діяльності 
навчально-реабілітаційного центру

2 - 19 21

2.2. Тема 7. Організація діяльності центру - 1 21 22

2.3. Тема 8. Організація освітнього процесу 2 - 15 17

2.4. Тема 9. Управління центром - 1 17 18

2.5. Тема 10. Матеріально-технічна база та 
фінансово-господарська діяльність

- - 12 12

Залік

Разом: 8 4 168 180

ї ї



6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Назва теми Кіл-ть
год

1 Тема 3. Організація корекційно-розвиткової роботи 1

2 Тема 4. Тема 4. Управління спеціальною школою 1

4 Тема 7. Організація діяльності центру 1

5 Тема 9. Управління центром 1

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

№
п/п

Зміст роботи Кіл-ть
год

1 Заняття з предметів корекційно-розвиткового складника 
навчального плану.

6

2 Просвітницька робота. 6

3 Трудове навчання у спеціальній школі. 8

4 Основні напрямки корекційно-розвиткової роботи. 6

5 Зміст методичної допомоги. 8

6 Оцінювання результатів навчання учнів (вихованців). 6

7 Критерії, правила і процедури оцінювання учнів 
(вихованців).

8

8 Облік оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) 
протягом навчального року.

8

9 Державна підсумкова атестація. 6

10 Директор спеціальної школи, стаж роботи, освіта, функції. 8

11 Педагогічна рада, її повноваження. 6

12 Загальні збори, їх повноваження 8

13 Будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, 
транспортні засоби, службове житло, інші цінності

8

14 Обладнання логопедичних кабінетів 6
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15 Обладнання кабінету для проведення групових занять з 
ритміки (логоритміки)

8

16 Обладнання кабінету лікувальної фізичної культури 6

17 Обладнання кімнати для сенсорного розвантаження 6

18 Обладнання навчально-виробничих майстерень для 
організації поглибленого трудового навчання

6

19 Обладнання кабінету трудового (предметно-практичного) 
навчання для учнів початкової школи

8

20 Обладнання кабінету практичного психолога 6

21 Обладнання кабінету фізіотерапії та процедурний кабінет 6

22 Обладнання спортивного майданчику 6

23 Обладнання спеціальних приміщень для дітей різних 
категорій

8

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Теми навчальної дисципліни:

поточний контроль та самостійна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання
Ко

нт
ро

ль
на

ро
бо

та

П
ід

су
мк

ов
ий

 
ко

нт
ро

ль
 (і

сп
ит

)

Су
ма

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т

10

25 25 25 25

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка
БСТ8

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

Для заліку

90 -  100 А відмінно

82-89 В
добре

74-81 С зараховано

64-73 Б задовільно
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60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 
презентацій; нормативні документи: закон України про вищу освіту; 
класифікатори професій; навчальні плани; положення про організацію 
навчального процесу у ВНЗ, про дистанційне навчання, про електронні освітні 
ресурси; навчальні програми дисциплін тощо.

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF 
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www.defektolog.org.ua 
www.health-ua. com
www.krok.org.ua (батькам дітей - аутистів) 
https: //www.kazedu.kz/referat/140616/1
Дефектологічний словник: навчальний посібник / За редакцією В.І.Бондаря, 
В.М.Синьова. -  К. : „МП Леся”, 2011. -  528 с.
Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. -  Славянск, 2012. -  331 с.
Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. -  Славянск, 
2012. -  386 с.
Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. -  К., 2013. В 
2-х ч. Іч. -  242 с., ІІ ч. -  214 с.
Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини. Підручник. -  К., 2008. -  
359 с.
Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Підручник. 
-  Кам'янець-Подільський, 2015. -  312 с.
Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту / За 
ред. Бондаря В.І.. -  К., 2007. -  171 с.
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