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РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з

особливими освітніми потребами»

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 навчальна програма дисципліни «Організація супроводу 

родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами»

містить такі розділи:

1. Вступ

2. Опис навчальної дисципліни

3. Мета і завдання навчальної дисципліни

4. Програма навчальної дисципліни

5. Структура навчальної дисципліни

6. Теми практичних занять

7. Завдання для самостійного опрацювання

8. Розподіл балів, що отримують студенти

9. Список рекомендованої літератури
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1. ВСТУП

Навчальна дисципліна «Організація супроводу родин, в яких 
виховуються діти з особливими освітніми потребами» вивчається згідно 
навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціалізацією «Спеціальна освіта». Актуальність дисципліни 
визначається: важливістю формування фахівців з достатньо високим рівнем 
професійної компетентності для 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 освітнього процесу в системі спеціальної 
освіти.

Структурними складовими об’єкту вивчення є: особливості надання 
освітніх послуг в умовах спеціального чи інклюзивного закладу освіти.

Предметом дисципліни «Організація супроводу родин, в яких виховуються 
діти з особливими освітніми потребами» є: організаційно-методичні засади 
супроводу родин, дітей з особливими освітніми проблемами.

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 
«Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими 
освітніми потребами» вивчається одночасно з такими взаємопов’язаними між 
собою дисциплінами, як «Спеціальна психологія», «Логопедія», «Спеціальні 
методики викладання дисциплін».

Програмний матеріал дисципліни «Спеціальна педагогіка» відображає 
основні сутнісні характеристики дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку; психолого-педагогічні засоби підтримки батьків; надання їм 
консультативної та методичної допомоги щодо виховання та розвитку дитини в 
родині. 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 студентів з даної навчальної дисципліни, розвинути практичні вміння 
застосування набутих знань у практиці професійної діяльності. Студенти мають 
опанувати базовими знаннями, які слугують актуалізації і розумінню 
проблемних питань та структурують змістовну частину курсу.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами 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
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нормативно-правових актів, матеріалів, отриманих засобами інформаційних 
технологій тощо.

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

Форма підсумкового контролю -  залік.
Навчальний курс розраховано на 16 годин очного навчання (8 лекційні та 8 

практичні) та 164 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що відповідає 
6.0 кредитам Європейської кредитно-трансферної системи.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, освітній- 
рівень, спеціальність, 

спеціалізація

Характеристика навчальної
дисципліни

денна заочна форма
форма

Кількість кредитів 
-  6

Модулів -  3_____
Змістових модулів 
3
Загальна кількість 
годин -  180

Г алузь знань 
01 «Освіта/ Педагогіка» 

(шифр і назва) 
Спеціальність:

016 «Спеціальна освіта» 
(шифр і назва)

Спеціалізація: 
«Спеціальна освіта»

тижневих годин для 
заочної форми 
навчання: 
аудиторних -  16 
самостійної роботи 
студента -  164

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Вибіркова

Рік підготовки
Л 1-й

Семестр
______________ 3-й
_______ Лекції_______
_____________ 8 год.
Практичні, семінарські
_____________ 8 год.

Лабораторні

Самостійна робота
год. 164 год.

Вид контролю: 
залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%):

для заочної форми навчання -  13,6 %
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни -  формування у студентів 
уявлень про організаційні, психологічні та методичні засади супроводу родин, 
в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями 
та навичками з навчальної дисципліни «Організація супроводу родин, в яких 
виховуються діти з особливими освітніми потребами» здобувач вищої освіти 
повинен сформувати такі компетентності:

1. Загальні:
Світоглядна комепетентність (володіння науковим світоглядом; знання 
основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 
відстоювати власні наукові погляди).
Морально-ціннісна компетентність (знання основних моральних норм, 
етичних та етикетних правил; досвід дотримання набутих моральних норм, 
етичних та етикетних правил у власній повсякденній і професійній корекційно- 
педагогічній діяльності).
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).
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).
2. Професійні:
Предметно-методична і предметно-діяльнісна (знання закономірностей, 
принципів і підходів до організації навчально-виховного процесу у вищій школі 
та корекційного процесу в навчальних та реабілітаційних закладах; психолого- 
педагогічні, корекційно-методичні та фахові знання; вміння відбирати і 
систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з
урахуванням вікових, індивідуальних особливостей осіб із обмеженими 
психофізичними можливостями; здатність застосовувати відповідні методи, 
прийоми, форми, засоби навчання та виховання у ВНЗ та корекційного процесу 
в закладах освіти та охорони здоров’я; досвід організації корекційно- 
педагогічного процесу та педагогічного спостереження за викладанням 
фахових дисциплін; здатність удосконалювати власну викладацьку та 
корекційно-педагогічну діяльність).
Комунікативно-педагогічна (знання основних принципів, правил, прийомів і 
форм професійно-педагогічної комунікації, діагностичної і консультативно- 
просвітницької діяльності; вміння використовувати різноманітні інформаційні
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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 засобами, прийомами і формами 
педагогічної комунікації).
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).
Етико-педагогічна (знання педагогічної етики, здатність дотримуватись її 
норм і правил у власній професійній (викладацькій і корекційно-педагогічній) 
діяльності, спілкуванні, стосунках).
Культурно-педагогічна (знання найвизначних досягнень у педагогічній теорії і 
практиці, повага до національної і зарубіжної спеціально-педагогічної 
спадщини; здатність естетизувати власну викладацьку діяльність, виявляти 
гуманне ставлення до вихованців та осіб із обмеженими психофізичними 
можливостями; культура педагогічної і корекційної взаємодії).
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ І. Організаційно-психологічні засади супроводу родин , в яких 
виховуються діти з особливими освітніми потребами

Тема 1. Соціальний супровід родин, в яких виховуються діти з особливими 
освітніми потребами

Статус людей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями у 
суспільстві (міжнародні документи та нормативні акти щодо статусу та прав 
осіб з вадами у психофізичному розвитку та нормативно-правова база України 
щодо соціально-правового забезпечення дітей з обмеженими можливостями).

Спеціальні документи правового поля України, їх перелік. Зміст та 
тлумачення нормативних актів нашої держави на користь прав та інтересів 
дітей з вадами у психофізичному розвитку та їх батьків.

Історичні етапи надання соціальної допомоги особам із відхиленнями у 
розвитку.

Основні поняття та визначення «Неповносправна дитина». Інваліди та 
інвалідність

Тема 2. Класифікація і характеристика різних ступенів 
інтелектуального дефекту та спеціальні заклади освіти

Класифікація і характеристика різних ступенів інтелектуального дефекту.
Категорії дітей з ООП ( з ВМР, з ЗПР, з РВ, з ДЦП, з аутизмом, з вадами 

зору, з вадами слуху).
Спеціальні дошкільні заклади для дітей з інтелектуальними недоліками.
Спеціальні дошкільні заклади для дітей з порушенням слуху.
Спеціальні дошкільні заклади для дітей з порушення зору.
Спеціальні дошкільні заклади для дітей з важкими розладами мовлення.
Спеціальні дошкільні заклади для дітей з порушенням опорно-рухового 

апарату.
Тема 3. Психологічні проблеми родин та орієнтовні шляхи їх 

подолання
Вади інтелектуального розвитку. Класифікація олігофренів за ступенем 

інтелектуального дефекту. Психічні захворювання. Розлади особистості. 
Приблизна статистика сімей по Україні.

Нормативні акти та шляхи забезпечення психологічної допомоги батькам.
Організації та їх структура. Система спеціальних дошкільних закладів 

(шкіл-інтернатів) для дітей з вадами психічного та фізичного розвитку.
Навчально-реабілітаційні центри та інформаційно-ресурсні центри:
Бібліотека та сайти на допомогу батькам. Досвід НРЦ та ІРЦ в Україні.
Структурно-організаційні принципи спеціальної освіти. Спеціальні 

навчальні заклади для дітей шкільного віку та їх структура.
Тема 4. Психологічно-лікувальний та інтегрувальний підходи до 

соціальної допомоги особам з відхиленнями у розвитку
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Етапи розвитку надання соціальної допомоги особам із відхиленнями у 
розвитку (монастирський). Етапи розвитку надання соціальної допомоги 
особам із відхиленнями у розвитку (медичний).

Етапи розвитку надання соціальної допомоги особам із відхиленнями у 
розвитку (педагогічно-лікувальний).

МОДУЛЬ II. Шляхи забезпечення взаємодії фахівців та батьків дітей, з 
особливими освітніми потребами
Тема 5. Батькам про соціальний розвиток особливої дитини

Школярі з труднощами або відхиленнями у поведінці.
Інтегроване навчання як одна з альтернатив одержання освіти дітей з 

особливостями психофізичного розвитку.
Короткий екскурс в історію та розвиток інтегрованого навчання у різних 

країнах світу. Переваги та недоліки навчання та навчання у спеціальних 
дошкільних та шкільних закладах. Форми інтегрування дітей з особливими 
освітніми потребами. Спільний вибір форми навчання.

Розвиток сімейно-центрованих послуг у світі та Україні.
Рівноправне партнерство між батьками та фахівцями. Супровід як 

розуміння та підтримка надання інформації, поваги ті віри в силу і ресурси 
сім’ї.

Заходи з підтримки соціального та психологічного здоров’я малюка.
Спільні зусилля у справі корекції та компенсації негативних наслідків 

порушень дитини батьків, медиків, психологів, педагогів та соціальних 
працівників. Що потрібно знати про соціальний розвиток «особливої дитини». 
Первинний дефект та вторинні порушення. Спрямованість та особливість 
педагогічного корегувального впливу на дитину.

Реакції батьків на вади дитини. Умовні стадії втрат у статусі та 
психологічного дискомфорту.

Тема 6. Соціалізація і профорієнтація дітей з ООП
Повна форма інтегрування дітей з особливими освітніми потребами.
Комбінована форма інтегрування дітей з особливими освітніми 

потребами.
Часткова форма інтегрування дітей з особливими освітніми потребами.
Тимчасова форма інтегрування дітей з особливими освітніми потребами.
Перша стадія реакції батьків на вади дитини: шок.
Друга стадія реакції батьків на вади дитини:заперечення або 

несприйняття.
Третя стадія реакції батьків на вади дитини: усвідомлення реальності.
Четверта стадія реакції батьків на вади дитини: поступове прийняття 

реальності.
П’ята стадія реакції батьків на вади дитини: пошук шляхів до адаптації

Тема 7. Помилки батьків у вихованні дітей та шляхи їх запобігання
Деструктивні настановлення батьків.
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Фізичне виховання дитини з особливими освітніми потребами у родині. 
Участь батьків та організація ігрової діяльності малюка.

Спільні заняття психолога з батьками з елементами тренінгу: 
«Толерантність», «Доброта», «Я і моє здоров’я». «Інваліди. Хто вони?».

Шляхи запобігання відхилень у поведінці дитини. Помилки батьків у 
вихованні дітей, яких бажано уникати. (нерозуміння своєрідності розвитку 
дитини;невідповідність очікувань; непослідовність та змінюваність вимог; 
невідповідність вимог батьків потребам дитини; неузгодженість стосунків між 
батьками та їх надмірна ефективність; тривожність; гіпердомінантність).

Емоційне або фізичне скривдження дитини з ООП, через мірна опіка та 
вседозволеність. Надмірний фокус на розвитку дитини або занедбання цього 
розвитку.

Тема 8. Шляхи виправлення деструктивних настановлень батьків
Деструктивні настановлення батьків: неприйняття ситуації та пошук 

винних. Деструктивні настановлення батьків: перенесення провини на дитину та 
комплекс власної невдалості.. Деструктивні настановлення батьків: 
самозневажливі настрої та синдром жертви. Формування уявлень про розмір 
предметів за висотою у дітей з ООП. Формування уявлень про розмір предметів 
за шириною у дітей з ООП. Формування уявлень про розмір предметів за 
довжиною у дітей з ООП.

МОДУЛЬ ІІІ. Методичні підході до виховання та розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами в родині 
Тема 9. Сучасні технології навчання та виховання дітей з ООП

Нові сучасні освітні технології для корекції недоліків і попередження 
виникнення вторинних порушень у психофізичному розвитку дітей . 
Ігротерапія (мета, завдання, типи ігор, інвентар та обладнання, поради з 
методик проведення).

Артротерапія (музичні заняття, співи, танцетерапія, казкотерапія, 
гарденотерапія або квітникарство, ізотерапія, бібліотерапія, імаготерапія). 
Функція та завдання артотерапії.

Нестандартні терапевтичні впливи на дитину (кінезіотерапія, іпотерапія, 
дельфінотерапія, гарденотерапія або квіткарство, іпотерапія) у різних регіонах 
України. Навчальні ігри. Використання елементів програмованого контролю та 
навчання з застосуванням комп’ютерної техніки.

Тема 10. Педагогічно-терапевтичний вплив на розвиток дитини з
ООП
Основні підходи до методик ознайомлення з якісною ознакою предмета(колір). 
Основні підходи до методик ознайомлення з якісною ознакою 
предмета(форма).
Основні підходи до методик ознайомлення з якісною ознакою предмета(смак). 
Розвиток у дітей з ООП кількісних уявлень та понять.
Розвиток у дітей з ООП понять про вагу.
Розвиток у дітей з ООП часових уявлень та понять.
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Розвиток у дітей з ООП просторових уявлень та понять.
Вправи та завдання, що сприяють розвитку пам’яті.

Тема 11. Шляхи оптимізації корегувального впливу на особистість 
дитини з порушеннями психофізичного розвитку

Сутність пропедевтичної роботи. Закріплення знань, умінь та навичок, 
здобутих дітьми у школі та у повсякденному житті. Усвідомлення слів та 
розширення словарного запасу.

Вправи для розвитку дрібної та крупної моторики дитини.
Розвиток аналітико-синтетичної діяльності під час роботи з сюжетними 

та предметними картинками. Базові дії та операції, які забезпечують засвоєння 
уявлень про світ дітьми з особливими освітніми потребами. Формування уяви 
про розміри предметів та застосування відповідних понять. Методика 
проведення занять та вправ з розвитку просторових та часових понять. 
Формування та закріплення кількісних уявлень та понять. Диференціювання 
предметів за вагою. Ознайомлення дітей з деякими якісними характеристиками 
предметів. Основні поради щодо виконання вправ та організації ігор: 
мотивація, участь дорослої людини та її допомога, періодичне варіативне 
повторення, врахування індивідуальних та типологічних особливостей дитини. 
Навчання дітей порівнянню множин предметів.

Використання завдань які передбачають проведення логічних операцій з 
картинками, словами, тощо.

Тема 12. Основні напрямки методичної допомоги батькам
Розвиток у дітей з ООП просторових уявлень та понять.
Вправи та завдання, що сприяють розвитку пам’яті.
Вправи та завдання, що сприяють розвитку уваги.
Вправи та завдання, що сприяють розвитку мовлення.
Вправи та завдання, що сприяють розвитку мислення.
Вправи та завдання, що сприяють розвитку дрібної моторики рук.
Формування уявлень про розмір предметів за величиною у дітей з 

ООП(великий, малий, більший, менший).
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4. В[АВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН ВИВЧЕ] НЯ ДИСЦИПЛІНИ
№ з/п НАЗВА М ОДУЛЯ / ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Л ПР СРС Усього

1. М ОДУЛЬ І. Організаційно-психологічні 
засади супроводу родин , в яких 
виховуються діти з особливими освітніми 
потребами

4 4 44 52

1.1. Тема 1. Соціальний супровід родин, в яких 
виховуються діти з особливими освітніми 
потребами

2 - 26 15

1.2. Тема 2. Класифікація і характеристика різних 
ступенів інтелектуального дефекту - 2 13 15

1.3. Тема 3. Психологічні проблеми родин та 
орієнтовні шляхи їх подолання 2 - 13 15

1.4. Тема 4. Психологічно-лікувальний та 
інтегрувальний підходи до соціальної 
допомоги особам з відхиленнями у розвитку

- 2 13 15

2. М ОДУЛЬ ІІ. Шляхи забезпечення взаємодії 
фахівців та батьків дітей, з особливими 
освітніми потребами

4 4 52 52

2.1. Тема 5. Батькам про соціальний розвиток 
особливої дитини 2 - 13 15

2.2 Тема 6. Соціалізація і профорієнтація дітей з 
ООП - 2 13 15

2.3. Тема 7. Помилки батьків у вихованні дітей та 
шляхи їх запобігання 2 - 13 15

2.4. Тема 8. Шляхи виправлення деструктивних 
настановлень батьків - 2 13 15

3. МОДУЛЬ III. Методичні підході до 
виховання та розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами в родині

4 4 13 52

3.1. Тема 9. Сучасні технології навчання та 
виховання дітей з ООП 2 - 13 15

3.2. Тема 10. Педагогічно-терапевтичний вплив на 
розвиток дитини з ООП - 2 13 15

3.3. Тема 11. Шляхи оптимізації корегувального 
впливу на особистість дитини з порушеннями 
психофізичного розвитку

2 - 13 15

3.4. Тема 12. Основні напрямки методичної 
допомоги батькам - 2 13 15

Залік
Разом: 12 12 156 180
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Назва теми Кіл-ть
год

1 Тема 2. Класифікація і характеристика різних ступенів 
інтелектуального дефекту

2

2 Тема 4. Психологічно-лікувальний та інтегрувальний підходи 
до соціальної допомоги особам з відхиленнями у розвитку

2

3 Тема 6. Соціалізація і профорієнтація дітей з ООП 2
4 Тема 8. Шляхи виправлення деструктивних настановлень 

батьків
2

5 Тема 10. Педагогічно-терапевтичний вплив на розвиток 
дитини з ООП

2

6 Тема 12. Основні напрямки методичної допомоги батькам 2

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
п/п

Зміст роботи Кіл-ть
год

1 Етапи розвитку надання соціальної допомоги особам із 
відхиленнями у розвитку (монастирський)

4

2 Етапи розвитку надання соціальної допомоги особам із 
відхиленнями у розвитку (медичний)

4

3 Етапи розвитку надання соціальної допомоги особам із 
відхиленнями у розвитку (педагогічно-лікувальний)

4

4 Етапи розвитку надання соціальної допомоги особам із 
відхиленнями у розвитку (інтеграційний)

4

5 Зміст корисних сайтів для батьків 4
6 Категорії дітей з ООП ( з ВМР, з ЗПР, з РВ, з ДЦП, з 

аутизмом, з вадами зору, з вадами слуху)
4

7 Спеціальні дошкільні заклади для дітей з інтелектуальними 
недоліками

4

8 Спеціальні дошкільні заклади для дітей з порушенням слуху 4
9 Спеціальні дошкільні заклади для дітей з порушення зору 4
10 Спеціальні дошкільні заклади для дітей з важкими розладами 

мовлення
4

11 Спеціальні дошкільні заклади для дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату

4

12 Повна форма інтегрування дітей з особливими освітніми 
потребами

4

13 Комбінована форма інтегрування дітей з особливими 4

13



освітніми потребами
14 Часткова форма інтегрування дітей з особливими освітніми 

потребами
4

15 Тимчасова форма інтегрування дітей з особливими освітніми 
потребами

4

16 Перша стадія реакції батьків на вади дитини: шок 4
17 Друга стадія реакції батьків на вади дитини: заперечення або 

несприйняття
4

18 Третя стадія реакції батьків на вади дитини: усвідомлення 
реальності

4

19 Четверта стадія реакції батьків на вади дитини: поступове 
прийняття реальності

4

20 П’ята стадія реакції батьків на вади дитини: пошук шляхів до 
адаптації

4

21 Деструктивні настановлення батьків: неприйняття ситуації 
та пошук винних

4

22 Деструктивні настановлення батьків: перенесення провини на 
дитину та комплекс власної невдалості

4

23 Деструктивні настановлення батьків: самозневажливі настрої 
та синдром жертви

4

24 Формування уявлень про розмір предметів за висотою у дітей 
з ООП

4

25 Формування уявлень про розмір предметів за шириною у 
дітей з ООП

4

26 Формування уявлень про розмір предметів за довжиною у 
дітей з ООП

4

27 Основні підходи до методик ознайомлення з якісною 
ознакою предмета(колір)

4

28 Основні підходи до методик ознайомлення з якісною 
ознакою предмета(форма)

4

29 Основні підходи до методик ознайомлення з якісною 
ознакою предмета(смак)

4

30 Розвиток у дітей з ООП кількісних уявлень та понять 4
31 Розвиток у дітей з ООП понять про вагу 4
32 Розвиток у дітей з ООП часових уявлень та понять 4
33 Розвиток у дітей з ООП просторових уявлень та понять 4
34 Вправи та завдання, що сприяють розвитку пам’яті 4
35 Вправи та завдання, що сприяють розвитку уваги 4
36 Вправи та завдання, що сприяють розвитку мовлення 4
37 Вправи та завдання, що сприяють розвитку мислення 4
38 Вправи та завдання, що сприяють розвитку дрібної моторики

рук
4
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39 Формування уявлень про розмір предметів за величиною у 4
дітей з ООП(великий, малий, більший, менший)

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Теми навчальної дисципліни:
поточний контроль та самостійна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання
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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

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е

35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання

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

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 

презентацій; нормативні документи: закон України про вищу освіту; 

класифікатори професій; ОКХ, ОПП (нормативна і варіативна частини), навчальні 

плани; положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, про дистанційне 

навчання, про електронні освітні ресурси; навчальні програми дисциплін тощо.
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