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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Спеціальна психологія з методикою 

викладання» складена відповідно до освітньої програми та навчального 

плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 

016 Спеціальна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічні, методичні 

умови успішного оволодіння методами навчання спеціальної психології, 

методикою психолого-педагогічних досліджень, а також практикою навчання 

та виховання аномальних дітей здобувачами вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Спеціальна психологія», 

«Логопсихологія», «Невропатологія», «Психолого-педагогічна діагностика», 

«Клініка розумової відсталості». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Зміст психології навчання та  методи навчання. 

2. Теоретичні основи спеціальної психології. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Спеціальна психологія з 

методикою викладання» є наступне: ознайомлення з динамікою розвитку 

спеціальної освіти; оволодіння майбутніми фахівцями спеціальної освіти 

вміннями застосовувати загально навчальні, психолого-педагогічні 

технології в практичній діяльності навчання та виховання аномальних дітей.  

1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Спеціальна 

психологія з методикою викладання» є: ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з концептуальними й теоретичними положеннями про нові форми, 

психолого-педагогічні технології, основні проблеми навчання, виховання та 

корекції пізнавальних процесів і діяльності дітей в різноманітних 

типологічних аспектах. 



 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності:  

загальні:  

- соціокультурна компетентність – здатність до особистісної й 

професійної самоактуалізації і самореалізації у спеціальній школі на засадах 

високої світоглядно-методологічної культури; цілісного осягнення генези 

освіти;  національних та європейських концепцій філософії освіти, готовність 

до встановлення співвідношення ролі спеціальної психології з методико 

викладання як науки, структури форм і методів наукового пізнання.  

- інформаційна компетентність – здатність до пошуку, обробки й 

використання інформації щодо методики викладання спеціальної психології, 

здатність до розвʼязання психолого-педагогічних проблем у професійній 

діяльності в умовах сучасної спеціальної освіти; розробка функціональної 

структури електронного навчального середовища для підтримки навчального 

процесу (психолого-педагогічні технології, електронні програми, 

підручники); здатність використовувати сучасні мультимедійні та мережеві 

технології, ресурси Інтернет  для забезпечення дистанційної форми навчання 

у ВНЗ, використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній 

науковій, управлінській діяльності, аналізувати доцільність їх використання 

у навчальному процесі спеціальної галузі освіти; готовність розвитку у 

здобувачів навичок критичного мислення, надання підтримки безперервного 

розумового процесу; готовність до ведення нормативно звітної документації 

вищого навчального закладу на електронних носіях; здатність орієнтування  

у потоці наукової інформації, ведення наукового пошуку; здійснення 

наукових досліджень у спеціальній школі для насичення навчального 

процесу та вишу власними інтелектуальними здобутками щодо методики 

викладання спеціальної психології; готовність застосовувати відповідну 

методологію для досягнення результатів і обґрунтування висновків. 



- комунікативна компетентність – забезпечення прямого і зворотнього 

звʼязку з вихованцями спеціальної школи, адміністрацією загальноосвітнього 

навчального закладу, студентами, науково-практичними працівниками з 

урахуванням особливостей професійної комунікації за умовами умовами 

спеціальних закладів та ВНЗ; здатність правильно, аргументовано, логічно 

будувати висловлювання, володіти навичками презентації результатів 

роботи; готовність до грамотного ведення дискусії; здатність забезпечувати 

сприятливий психологічних клімат у студентському, педагогічному або 

учнівському колективах; готовність до ефективної комунікації та 

представлення комплексної інформації з методики викладання спеціальної 

психології на досконалому рівні.     

- здоровʼязбережувальна компетентність – готовність майбутнього 

фахівця або викладача до організації здоровʼязберігаючого простору 

навчального закладу на основі здоровʼязбережувальних умінь і навичок, що 

забезпечують розвиток психофізичних здібностей і якостей; готовність 

оцінювати та коректувати безпеку педагогічного процесу в освоєнні 

навчання освітньої спеціальної галузі, забезпечувати заходи з охорони праці 

в процесі роботи за фахом, проводити аналіз умов праці за показниками 

чинників виробничого середовища, виявляти джерела небезпечних явищ, 

професійних захворювань; здатність проводити інструктажі з техніки безпеки 

на робочому місці, поліпшувати умови праці, відповідати за колективну та 

власну безпеку.  

- акмеологічна компетентність – здатність вільно орієнтуватися в 

теоретико-практичних аспектах спеціальної психології та методики її 

викладання, критеріях та рівнях професіоналізму викладача ВНЗ; 

спроможність ставити мету й формулювати завдання, повʼязані з реалізацією 

власної професійної діяльності, оцінювати процес і результати діяльності 

осіб з особливими освітніми потребами та (або) студентів, їхні потенційні 

можливості, готовність майбутнього фахівця із спеціальної освіти та 

викладача до постійного самовдосконалення та самоактуалізації, мотивації 



високих досягнень, професійних результатів; готовність самостійно 

освоювати нові технології навчання спеціальної освітньої галузі; здатність до 

креативногого мислення, яке дозволяє зрозуміти та розвʼязати психолого-

педагогічні проблеми, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі спеціальної психології та методики її 

викладання; готовність до реалізації дослідно-експериментальної та 

дослідницької роботи у сфері спеціальної психології, апробації та 

представлення її результатів у публікаціях. 

спеціальні:  

- психолого-педагогічна компетентність – здатність навчати та 

виховувати майбутнього фахівця зі спеціальної освіти на основі глибокого 

усвідомлення сутності начально-виховного процесу як управління розвитком 

особистості, знання рушійних сил та специфіки навально-виховного процесу 

як системи, її функціональних та структурних компонентів щодо сучасних 

технологій спеціальної психології; готовність до аналізу психологічного 

аспекту форм навчальних занять у вишу, реалізації різних підходів до 

організації сучасної лекції та семінарсько-практичних занять зі спеціальної 

психології; здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики; 

застосування засобів педагогічної майстерності викладача ВНЗ, володіння 

уміннями проектування реалізації і корекції технологічного освітнього 

процесу в галузі спеціальної психології; здатність до аналізу та наукової 

інтерпретації основних напрямків і завдань виховання у вищому 

навчальному педагогічному закладі, до використання форм, методів та 

засобів виховної діяльності у ВНЗ; усвідомлення змісту роботи, обовʼязків та 

вимог до сучасного викладача вишу; здатність до визначення критеріїв і 

показників вихованості студентів; готовність розробляти й реалізовувати 

форми гуманізації психолого-педагогічного процесу у вищій школі; здатність 

визначати шляхи формування авторитету викладача вишу, усвідомлювати 

роль студентської академічної групи та самоврядування у вихованні 

студентів; спроможність організовувати діяльність та керувати навчальним 



закладом на основі знань про світові та вітчизняні концепції, методи 

управління у сфері спеціальної освіти, нести за них відповідальність; 

здатність до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у 

галузі спеціальної та вищої освіти. 

- методична компетентність – здатність до інтерпретації поняття 

«фундаментальний підхід до спеціальної психології та методики її 

викладання» у сучасній психолого-педагогічній теорії та практиці; готовність 

до аналізу, узагальнення й комплексного поєднання традиційних та 

інноваційних технологій навчання спеціальної психології; здатність 

імплементувати особливості інноваційних підходів до методики спеціальної 

психології в спеціальній освітній діяльності; застосовувати в практичній 

діяльності знання з інтегрованих, особистісно-орієнтованих, розвивальних 

технологій, здатність до ретроспективного аналізу сучасних тенденцій 

розвитку, педагогічних концепцій, сутності, структури, навчання у галузі 

спеціальної психології; спроможність дозованого викладання навчального 

матеріалу на лекційних та практичних заняттях, розробляти НМК навчальної 

дисципліни, методичні рекомендації, мультимедійний супровід до різних 

форм занять та спец. курсів у вищій школі; здатність здійснювати самостійну 

наукову роботу, користуватися сучасними методами навчання, як складовою 

психолого-педагогічної компетенції викладача вищої школи. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 години / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. 

Зміст психології навчання та  методи навчання. 

Тема 1. Предмет методики викладання спеціальної психології,  її 

зміст, задачі і функції. 

Предмет, об’єкт, основні поняття спеціальної психології. Система 

загальнопсихологічних понять: психічна діяльність, психічні процеси, 



функціональна психологічна система, мовне опосередкування, елементарні 

та вищі психічні функції, інтеріоризація, екстеріоризація, розвиток та 

формування психіки. Психологічні поняття, обумовлені специфікою 

предмету, об’єкту та методів досліджень в спеціальній психології: 

аномальний розвиток психіки, первинні та вторинні симптоми аномального 

розвитку, структура психічного дефекту.  

 Спеціальна психологія в системі педагогічних наук. 

Тема 2. Природничо-наукова основа спеціальної психології. 

Методика вивчення історії спеціальної психології та розвитку навчання 

й виховання аномальних дітей. Роль Л.С. Виготського в розвитку спеціальної 

психології. 

 Соціально-педагогічні передумови формування мети навчання 

аномальних дітей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. 

 Концепція спеціальної освіти аномальних дітей в Україні.  

Тема  3. Психологія навчальної діяльності студента, методи та 

форми викладання спеціальної психології. 

Психологічна теорія навчальної діяльності. Формування навчальної 

діяльності студентів. Теорія навчання та викладання спеціальної психології у 

вищому навчальному закладі. Методи навчання. 

Лекційна форма навчання. Методика читання лекції. Практичні, 

семінарські і лабораторні заняття в навчальних групах. Методика організації 

і керування навчальною дискусією. За місцем, яке посідає контроль у 

навчальному процесі, розрізняють попередній (вхідний), поточний, рубіжний 

і підсумковий контроль. 

Тема 4. Особливості самостійної роботи та психолого-педагогічного 

контроля  студентів. 

 Перевірка виконання домашніх завдань, науково-дослідних і 

контрольних робіт. Уміння студента самостійно працювати з психолого-

педагогічною  літературою. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої 

літератури. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 



самостійно пророблюється.  Індивідуальна співбесіда зі студентом на 

консультаціях. Контроль і корекція навчальної діяльності студента. Оцінка 

результатів навчальної діяльності студентів. Функції контролю знань 

студентів. Дидактичні принципи контролю знань.  

Методика проведення заліків.  

 З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за 

п’ятибальною шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які 

не супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач 

може проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за 

білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. 

Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, 

малозначного і не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З 

великих курсів перед заліком корисне проведення колоквіуму. 

 

Змістовий модуль 2.  

Теоретичні основи спеціальної психології. 

Тема 5. Психологічна наука про закономірності  і особливості 

психічного розвитку аномальних дітей. 

 Сучасна  ―класифікація аномального дитинства‖. Вітчизняна 

спеціальна психологія про специфічні та загальні особливості психічного 

розвитку  аномальних дітей. Проблема взаємозв’язку навчання та психічного 

розвитку (Л.С. Виготський про ―актуальний рівень та зону найближчого 

розвитку‖). 

Сутність, принципи, засоби та значення корекційно-спрямованого  

навчання в психічному розвитку аномальних дітей в спеціальних закладах. 

Сучасні підходи в класифікації розумово відсталих дітей у вітчизняній 

та зарубіжній дефектології. Загальна психологічна характеристика 

олігофреній за формами та ступенем тягості. Класифікація олігофреній: 

неускладнена і ускладнена форми / Певзнер М.С./  Комплексний характер 



корекційної роботи з аномальною дитиною з врахуванням психологічних 

особливостей, обумовлених структурою психічного дефекту. 

Психологічна характеристика форм органічної деменції внаслідок 

шизофренії, епілепсії, захворювань головного мозоку.  

Тема 6. Діти з порушеннями психічного розвитку (ППР). 

  Поняття  ―порушення психічного розвитку‖ та його класифікація. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з ППР. Особливості корекційно-

виховної роботи у закладах для дітей з ППР. Деякі особливості психічних 

процесів дітей з ППР (дошкільного та шкільного віку). Принципи навчання і 

виховання дітей з ППР. 

Тема  7. Особливості пізнавальних процесів розумово відсталих 

дітей. 

  Відчуття та сприймання роумово відсталих дітей. Пороги чутливості та 

диференціювання відчуттів. Фізиологічні механізми сприймання та їх 

порушення. Особливості зорового, слухового, тактильного сприймання. 

  Психологічні особливості пам’яті та уявлення розумово відсталих 

дітей. Фізіологічні механізми пам’яті  та їх порушення. Особливості 

запам’ятовування (звуження о’б єму, недостатня осмисленість, 

послідовність), мимовільне і довільне запам’ятовування, особливості 

відтворення та впізнання, механічна та логічна пам’ять. Особливості уявлень  

(зорових, просторових, часових).   

  Психологічні особливості формування мислення аномальних дітей. 

Порушення операційної структури мислення (аналізу, сінтезу, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, конкретизації, класифікації, систематизації). 

Теорія поетапного формування розумових дій /П.Я. Гальперін/, як 

психологічна основа корекції мислення в учнів допоміжної школи. 

  Психологічні особливості уваги розумово відсталих дітей. Фізіологічні 

механізми. Особливості мимовільної, довільної уваги. Властивості уваги, 

прояви порушень. 



  Психологічні особливості мовлення і мовленєвої діяльності розумово 

відсталих. Фізіологічні механізми мовлення та їх порушення. Функції 

мовлення. Експресивне та письмове мовлення. Порушення словесного 

опосередкування. 

  Розвиток пізнавальних процесів аномальних дітей в процесі 

корекційної навчально-виховної роботи та психологічні умови їх 

підтримання в процесі навчання. 

Тема 8. Емоційно-вольова сфера та індивідуальні особливості 

розумово відсталих дітей. 

  Емоції та почуття розумово відсталих дітей. Особливості 

інтелектуальних почуттів. Їх розвиток в умовах корекційної навчально-

виховної роботи. 

  Психологічна характеристика волі розумово відсталих. Патологічні 

розлади волі. Корекційна роль навчання в прцесі розвитку волі. 

  Характер аномальних дітей. Фізіологічні основи, прояви патологічних 

рис. Взаємодія спеціального коригуючого виховання рис характеру з 

комплексним підходом до дітей з грубими проявами патології характеру. 

Тема 9. Психологічні особливості дітей з порушеннями 

аналізаторів. 

Діти з порушеннями слуху. Діти з порушеннями зору. Діти з 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

Класифікація дітей з порушеннями слуху: в залежності від часу 

порушення слуху, від рівня пораження слуху,  від відстані слухового 

сприймання. 

Специфічні особливості мислення й мови дітей з порушеннями слуху. 

Принципи навчання, виховання таких дітей та корекційно-виховної роботи з 

ними. Проблеми компенсації глухоти. 

Зміст навчання й виховання дітей з порушеннями слуху.       

 Класифікація зорових порушень у дітей. Причини порушень зору. 



Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями зору: розвиток 

логічного мислення, особливості порушень сприймання. 

Принципи навчання, виховання та корекційно-виховної роботи з 

дітьми, що мають порушення зору в дошкільних та шкільних закладах 

спеціального призначення. Проблеми компенсації сліпоти.   

Характеристика мовленнєвих порушень й основних педагогічних 

заходів з їх попередження та корекції. 

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату.Класифікація 

порушень.Корекційно- педагогічна робота при навчанні дітей з церебральним 

паралічем. Принципи навчання та виховання таких дітей різних вікових груп. 

Особливості навчання в спеціальних школах для дітей з ДЦП. 
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