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Профіль вченого у Google Scholar - viktor.gladush3@gmail.com 
Сторінка автора у Ел. Бібл. НАПН України 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4041

Канали комунікації* Тел: кафедри 044-484-01-98 
E-mail: viktor@umo.edu.ua

Про дисципліну

Анотація курсу: 
в т.ч. мета та цілі 

курсу*

Актуальність. Навчальна дисципліни 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;

Мета — 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.

Компетентності та 
результати навчання* 
Перелік соціальних, 
м'яких навичок (soft 
skills)

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння 
знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Управління і керівництво 
закладом спеціальної освіти» здобувач вищої освіти повинен сформувати 
такі компетентності:
- загальні: функціонально-поведінкова компетентність, культурологічна 
компетентність, громадянська, лідерська;
- професійні: комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально- 
корекційна, організаційна, технологічна, професійно-творча.

Структура курсу* МОДУЛЬ І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
Тема 1. Організація управлінської діяльності спеціальної школи
Тема 2. Організація освітнього процесу
Тема 3. Організація корекційно-розвиткової роботи
Тема 4. Управління спеціальною школою
Тема 5. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 
МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
Тема 6. Організація управлінської діяльності навчально-реабілітаційного 
центру
Тема 7. Організація діяльності центру 
Тема 8. Організація освітнього процесу 
Тема 9. Управління центром
Тема 10. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

Го
д.

л/с

Тема Результати Завдання Інформаці
для людей

з
інвалідніс

ю

я

г
2/- Тема 1. Організація 

управлінської 
діяльності спеціальної 
школи

Знати:
Головні завдання 
спеціальної школи. Види та 
структура спеціальних

Вивчити самостійно:
Особливості освітнього 
процесу в спеціальній 
школі. Освітня програма.

https://orcid.org/0000-0002-1721-5767
mailto:viktor.gladush3@gmail.com
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4041
mailto:viktor@umo.edu.ua
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2/- Тема 2. Організація 
освітнього процесу

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.

Корекційно-розвиткові 
заняття. Індивідуальний 
навчальний план. Домашні 
завдання. Документ про 
освіту. Психолого- 
педагогічний консиліум. 
Завдання та склад 
психолого-педагогічного 
консиліуму.
Критерії, правила і 
процедури оцінювання 
учнів (вихованців).

-/2 Тема 3. Організація 
корекційно- 
розвиткової роботи

1/2 Тема 4. Управління 
спеціальною школою

Знати:
Директор спеціальної 
школи, стаж роботи, освіта, 
функції. Педагогічна рада. 
Загальні збори. Методична 
робота.
Будівлі, споруди, землю, 
комунікації, обладнання, 
транспортні засоби, 
службове житло, інші 
цінності.
Головні 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.

Вивчити самостійно:
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.

-/2 Тема 5. Матеріально- 
технічна база та 
фінансово- 
господарська 
діяльність

2/- Тема 6. Організація 
управлінської 
діяльності навчально- 
реабілітаційного 
центру

-/2 Тема 7. Організація 
діяльності центру

Знати:
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).
Освітня програма центру. 
Корекційно-розвиткові 
заняття. Освітні програми. 
Індивідуальна освітня 
траєкторія учня. 
Психолого-педагогічний 
консиліум. Основні 
функції психолого-

Вивчити самостійно:
Директор навчально- 
реабілітаційного центру, 
освіта, стаж роботи, 
функції. Педагогічна рада. 
Загальні збори. Методична 
робота.
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 
трудового навчання

2/- Тема 8. Організація 
освітнього процесу

1/2 Тема 9. Управління 
центром

-/2 Тема 10. Матеріально- 
технічна база та 
фінансово- 
господарська 
діяльність
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педагогічного консиліуму.

Місце дисципліни в 
освітній траєкторії
здобувана 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 « Управління і керівництво закладом спеціальної освіти» 
вивчається одночасно з такими взаємопов’язаними між собою 
дисциплінами, як «Спеціальна педагогіка», «Спеціальна психологія».

Розширена інформація

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” Дефектологічний словник: навчальний посібник / За редакцією 
В.І.Бондаря, В.М.Синьова. -  К. : „МП Леся”, 2011. -  528 с.
Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. -  Славянок, 2012. -  331 с. 
Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. -  К., 
2013. В 2-х ч. Іч. -  242 с., II ч. -  214 с.
Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. 
Підручник. -  Кам'янець-Подільський, 2015. -  312 с.

Правила та вимоги

Оцінювання досягнень 
здобувана вищої
освіти *

тз Т  4 Т  5 Т  7 Т  9 Т  10 Під сумко 
ва

10 20 20 10 20 20 Макс Макс

100 100

Дедлайни та 
перескладання”

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


