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Канали комунікації*  Тел: 0677976207 
E-mail: Iryna Sidanych 2363395@ukr.net 

Про дисципліну  

Анотація курсу:  
в т.ч. мета та цілі 

курсу*  

Актуальність дисципліни визначається: необхідністю 
впровадження інтеграційних процесів у системі освіти; 
необхідністю формування з високим рівнем професійної 
компетентності фахівця спеціальних закладів та закладів; 
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. 
Моделювання як важливий і ефективний метод наукових 
досліджень виникло досить давно, протягом останніх десятиліть 
моделювання набуває використання і в таких сферах, як економіка і 
соціальне управління, спеціальна освіта з його застосуванням 
розвивається методологія системного підходу. 
Мета −  якісна підготовка здобувача вищої освіти до успішного 
життя й діяльності в умовах конкретного освітнього середовища; 
повне і збалансоване забезпечення суспільних потреб у кадрах 
фахівців різного профілю й рівня кваліфікації; максимальне 
задоволення освітніх потреб особистості майбутнього фахівця 
спеціальної освіти; допомога йому в усвідомленні цих потреб; 
забезпечення високої професійної й соціальної компетентності 
випускника і належний розвиток його професійно та соціально 
значущих особистісних якостей фахівця спеціальної освіти. 

Компетентності та 

результати навчання*  
Перелік соціальних, 

м'яких навичок (soft 

skills)  

Завдання навчальної дисципліни. За результатами 
оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни 
«Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця 
спеціальної освіти» здобувач вищої освіти повинен оволодіти 
науково-методичним та практичним забезпеченням процесу 
моделювання освітньої підготовки та професійної діяльності фахівця 
спеціальної освіти та сформувати такі компетентності: 
- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-
поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська; 
- професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і 
предметно-діяльнісна, комунікативно-педагогічна, управлінська, 
проектувально-моделююча, організаційна, технологічна, науково-
дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна, 
професійно-творча. 

https://orcid.org/0000-0002-2992-3808
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4041
mailto:2363395@ukr.net


3 
 

Структура курсу*  МОДУЛЬ І.  Формування змісту навчання: освітньо-професійна програма 

підготовки фахівців спеціальної освіти 

Тема 1. Визначення цілей освітньої та професійної підготовки майбутнього фахівця 

Тема 2. Формування змісту навчання. Загальна схема формування змісту навчання 

Тема 3. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця спеціальної освіти 

МОДУЛЬ ІІ. Моделювання змісту підготовки за циклами та навчальними 

дисциплінами в умовах ЕКТС 

Тема 4. Аналіз соціальної діяльності фахівця спеціальної освіти 

Тема 5.  Стратегічні завдання вищої спеціальної освіти в сучасних умовах 

Тема 6. Освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча програми 

підготовки фахівця  

Г

о

д. 

л/

с 

Тема 

МОДУЛЬ І.  

Формування 

змісту навчання: 

освітньо-

професійна 

програма 

підготовки 

фахівців 

спеціальної освіти   

Результати 

Знати: 

Предмет, завдання  принципи і 

методи досліджень спеціальної 

освіти. Сучасні психолого-

педагогічні класифікації  

професійної підготовки 

фахівців спеціальної освіти 

Завдання 

Вивчити самостійно: 

Сутність змісту, форм і 

методів спеціальної освіти 

Принципи побудови   

ОПП спеціальної освіти. 

Місце в системі 

спеціальної освіти  

процесу моделювання 

змісту підготовки  фахівця 

Інформація 

для людей 

з 

інвалідніст

ю 

1/

- 

Тема 1. 
Визначення цілей 
освітньої та 
професійної 
підготовки 
майбутнього 
фахівця 

Знати: Сутність процесу 
моделювання підготовки 
фахівця. Інформаційно-
методичне забезпечення 
освітньої та професійної 
підготовки майбутнього 
фахівця. Поняття змісту освіти 
та його історичний характер. 
Визначення цілей освітньої та 
професійної підготовки 
майбутнього фахівця. 

Вивчити самостійно: 
Сутність змісту, форм і 
методів спеціальної освіти 
Принципи побудови   
ОПП спеціальної освіти.  
Місце в системі 
спеціальної освіти  
процесу моделювання 
змісту підготовки  фахівця 

Г

о

д. 

л/

с 

Тема 2. 

Формування змісту 

навчання. Загальна 

схема формування 

змісту навчання 

Знати: Взаємозв’язок освітньо-

кваліфікаційної характеристики 

та освітньо-професійної 

програми 

Концепція розвитку 

інклюзивної освіти від 

01.10.2010 

№912 Закони України Про 

внесення змін до деяких законів 

України про освіту щодо 

організації інклюзивного 

навчання 

Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань 

загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо 

організації навчально-

виховного процесу. 

Вивчити самостійно: 

Рівні формування змісту 

освіти. Особливості 

формування змісту освіти 

в умовах кредитно-

трансферної системи. 

Напрями та принципи 

структурування змісту 

освіти: професіоналізація 

змісту навчання, виділення 

компонентів у змісті 

навчання, впровадження 

модульної системи, 

проблемно-тематичний 

підхід, використання 

інваріанта структурної 

моделі науки. 

Інформація 

для людей 

з 

інвалідніст

ю 

2/

2 

Тема 3. Освітньо-

професійна 

програма 

   Інформація 

для людей 

з 
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підготовки фахівця 

спеціальної освіти  

Тема 4. Правове 

забезпечення 

моделювання 

освітньої та 

професійної 

підготовки фахівця 

спеціальної освіти        

інвалідніст

ю 

2/

- 

МОДУЛЬ ІІ. 
Моделювання 
діяльності фахівця 
спеціальної освіти  
в умовах ЄКТС 

Знати: 
Нормативно-правові документи 
вищої освіти в сучасних 
умовах. 
ОПП двох напрямів підготовки 
або спеціальностей фахівця 
спеціальної освіти 
Знати: 
Види соціальної діяльності 
фахівця спеціальної освіти 
(інститут кураторства й 
самоврядування здобувачів 
вищої освіти) Знати: 
Освітньо-наукова програма: 
Спеціальна освіта (за 
нозологіями) 
Освітня кваліфікація: Магістр 
спеціальної освіти 
Знати:Професійна кваліфікація: 
Викладач закладу вищої освіти 
зі спеціальності (викладач 
корекційної педагогіки і 
спеціальної психології). 
Вчитель-дефектолог 
Кваліфікація в дипломі: 
Магістр спеціальної освіти. 
Викладач закладу вищої освіти 
зі спеціальності (викладач 
корекційної педагогіки і 
спеціальної психології). 
Вчитель-дефектолог 
Інформаційна база освітньої та 
професійної підготовки 
майбутніх фахівців 

Вивчити самостійно:  
загальний навчальний час 
підготовки; сумарний 
навчальний час за циклами 
підготовки; сумарний 
навчальний час 
нормативних дисциплін; 
сумарний навчальний час 
вибіркових дисциплін 
(варіативної частини 
змісту підготовки) 
Вивчити самостійно й 
відпрацювати 
самостійно: 
вміння самостійно 
моделювати й проводити 
викладацьку та 
інноваційну пошукову 
діяльність з дотриманням 
норм наукової етики й 
академічної 
доброчесності, набуття 
досвіду керування 
навчально-пізнавальною, 
науково-дослідницькою, 
корекційно-педагогічною 
діяльністю здобувачів 
вищої освіти 

1/

- 
Тема 5. Аналіз 

соціальної 

діяльності 

фахівця 
спеціальної 

освіти 

 

-

/2 
Тема 6. 
Стратегічні 

завдання вищої 

спеціальної 

освіти в сучасних 

умовах 
-

/2 
Тема 7. Освітньо-

професійна, 

освітньо-наукова, 

освітньо-творча 

програми 

підготовки 

фахівця 

Тема 8. 

Інформаційна 

база освітньої та 

професійної 

підготовки   

 

Методи оцінювання  COURSE GRADE COMPOSITION*   
 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    

  

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 «Моделювання освітньої та професійної підготовки 
фахівця спеціальної освіти» вивчається одночасно з такими 
взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як «Спеціальна 
педагогіка», «Спеціальна психологія», «Сурдопедагогіка, 
Тифлопедагогіка». 

Розширена інформація 
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Методи, технології 

навчання та викладання  
Лекції, семінари, презентації, демонстрація, обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій, дискусія, дебати,  

Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проектор, екран  

Інформаційні ресурси*  Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» – К.: МОН України, 
2015. – 34 с.. 
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. 
Сабатовська І. С., Кайдалова Л. Г. Моделювання діяльності фахівця : 
навчальний посібник / І. С. Сабатовська, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 
2014. – 180 с.   
Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. – К., 
2013. В 2-х ч. Іч. – 242 с., ІІ ч. – 214 с.  
Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. 
Підручник. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 312 с. 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

здобувача вищої 

освіти*  

Теми Поточні Екзамен Підсумок 

Т 2 Т 3 Т 5 Т 6 Т 9 Т 10 Т 12 

10 10 10 10 5 5 10 Макс  

60 

Макс  

40 

Макс 

100 
 

Дедлайни та 

перескладання*  
Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
ДЗВО «УМО» (сайт УМО) 

Правила академічної 

доброчесності *  
Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється обов’язково 

згідно до Вимог норм доброчесності 

 (сайт НАЗЯВО та ін.)  


