




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна  

форма 

навчання 

Заочна 

 форма 

навчання 

Кількість кредитів –  6 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Напрям підготовки 

013 Початкова освіта 
(шифр і назва) 

Змістових модулів -3 

Спеціальність 

____________________ 
(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

не передбачено навчальним 

планом 
 (назва) 

1-й  

Загальна кількість годин - 

180 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

аудиторних – 4 год.; 

 

самостійної роботи студента 

– 3 год. 

Семестр Триместр 

2-й  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 

40 год.  
Практичні 

32 - 
Семінарські 

-  
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

108 год.  
Вид контролю: зекзамен 

 

Примітка. 

  
Співвідношення кількості годин занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 

 

для денної форми навчання: аудиторні – 40, 00 %; самостійна робота – 60, 00 % 

 



 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Сьогодення вимагає від суспільства та всіх закладів освіти всебічного та скорішого 

застосування сучасного світового досвіду з забезпечення рівних можливостей для учнів з 

особливими потребами. У зв’язку з цим цілком закономірним є викладання курсу «Історія 

та філософія спеціальної педагогіки та психології». 

Основна мета курсу.  Вивчення і систематизація досягнень вітчизняних і 

зарубіжних досліджень у галузі історії і філософії спеціальної  педагогіки і психології; 

формування світоглядних компетенцій педагога спеціальної та інклюзивної освіти, які є 

пріоритетними в системі психолого-педагогічної реабілітації дітей з психофізичними 

порушеннями, що відповідають сучасним гуманістичним тенденціям і державній політиці 

Української держави.    

Відповідно до поставленої мети головними завданнями курсу «Історія та філософія 

спеціальної педагогіки та психології»  є: 

– ознайомлення здобувачів з історичними етапами становлення системи навчання і 

виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;   

– вивчення психолого-педагогічних аспектів освітньої інтеграції осіб з особливими 

потребами на різних етапах їхньої освіти; – розгляд становлення спеціальної педагогічної 

допомоги особливим дітям у логіці зміни ставлення суспільства й держави до дітей з 

обмеженими можливостями життєдіяльності;  

– ознайомлення зі специфікою філософського розуміння явищ спеціальної педагогіки; 

– розвиток дослідницької позиції майбутнього корекційного педагога в професійній 

діяльності.  

Розроблена програма відповідає поставленим завданням і побудована таким чином, 

щоб студенти мали можливість не тільки опрацювати значний теоретичний матеріал, а й 

набули практичного досвіду в побудові індивідуальних адаптованих програм.  

Вивчення програмного матеріалу будується з урахуванням міжпредметних зв’язків, 

зокрема оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення 

дисципліни «Педагогіка», «Психологія», «Інклюзивна освіта»., «Філософія».  

 

Після опрацювання курсу «Історія та філософія спеціальної педагогіки та психології» 

студенти повинні оволодіти такими ключовими компетенціями: 

- вміти отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних наукових та 

навчально-методичних джерел у процесі виконання фахових теоретичних і практичних 

завдань, застосовувати у процесі професійної діяльності різні інформаційні ресурси, що 

дозволяють проектувати рішення актуальних проблем спеціальної педагогіки і психології; 

- вміти формулювати актуальні проблеми наукових досліджень із спеціальної 

педагогіки та психології. Уміння вивчати і систематизувати досягнення вітчизняних і 

зарубіжних досліджень у галузі логопедії, спеціальної педагогіки і психології, суміжних 

галузей знань; 

- володіння глибокими знаннями з історії і філософії педагогіки і психології та 

вміння їх реалізувати для забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з 

порушеннями психофізичного розвитку;  

- володіння глибокими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і 

освіти різних категорій дітей з психофізичними порушеннями у логіці зміни ставлення 

суспільства й держави до дітей з порушеннями психофізичного розвитку; 

володіння глибокими історико-філософськими знаннями та розуміння сучасних 

підходів до вивчення, освіти, розвитку, реабілітації і соціальної адаптації осіб з 

психофізичними порушеннями в освітніх закладах, закладах соціального захисту та 

охорони здоров’я. 

 



 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І СПЕЦІАЛЬНА  ПЕДАГОГІКА ТА 

ПСИХОЛОГІЯ  В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ  

  

Тема 1. Спеціальна  педагогіка (дефектологія, спеціальна 

педагогіка, інклюзивна педагогіка) та спеціальна психологія в контексті 

історії науки  

Проблема об'єкта і предмета спеціальної педагогіки, інклюзивної 

педагогіки, спеціальної психології. Процес диференціації предметного змісту 

дефектології, спеціальної педагогіки, спеціальної психології, інклюзивної 

педагогіки. Цілі і завдання спеціальної педагогіки, інклюзивної педагогіки, 

спеціальної психології. Науково-теоретичні завдання сучасної спеціальної 

педагогіки, інклюзивної педагогіки, спеціальної психології. Прикладні та 

практичні завдання спеціальної та інклюзивної педагогіки, спеціальної 

психології. Роль і значення спеціальної педагогіки та спеціальної психології в 

розумінні природи людини та її розвитку.  Еволюція ставлення суспільства 

до осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Організація навчання дітей 

з порушеннями розвитку як передумова виникнення дефектології 

(корекційної педагогіки і спеціальної психології). Основні поняття теми: 

дефектологія, корекційна педагогіка, спеціальна педагогіка, спеціальна 

психологія, інклюзивна педагогіка, етапи розвитку спеціальної освіти, 

корекційно-педагогічна діяльність, інклюзивно-педагогічна діяльність, 

теоретико-методологічні основи, теорії, концепції, методологія, 

методологічні підходи.  

  

Тема 2. Філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології 

Специфіка філософського розуміння явищ дефектології, спеціальної 

педагогіки і психології, інклюзивної педагогіки. Методологія інклюзивної 

педагогіки. Основні поняття теми: методологія, методологічні підходи, 

історія філософії, філософія науки, зміна методологічної парадигми.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

УЯВЛЕНЬ ПРО ЛЮДИНУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ.  

 

ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ    Соціальна й історико-культурна 

обумовленість античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості. 

Розвиток ідей у натурфілософських школах Стародавньої Греції. Мілетська 

школа (Фалес, Анаксімен, Анаксімандр). Перехід від міфу до логосу. 

Філософія Геракліта Ефеського. Питання діалектики. Логос як розумний 

порядок у світі. Піфагор та його школа. Душа як число речі. Парменід: 



учення про буття. Зенон та його апорії. Школа атомізму. Емпедокл. Нологія 

Анаксагора. Філософія софістів (Протагор, Гіппій, Продік, Крітій). Людина – 

міра усіх речей. Антропологізм та суб’єктивізм філософії софістів. 

Філософське вчення та життєва доля Сократа.  Філософія Платона. Учення 

про ейдоси-ідеї. Ейдос як повнота та єдність речі, принцип речі. Світ ідей як 

особлива надчуттєва реальність. Учення про людину (тіло – в’язниця душі). 

Пізнання як пригадування. Діалектика Платона. Соціально-політична утопія 

Платона.  Філософія Аристотеля. Критика платонівського вчення про ідеї. 

Учення про матерію, форму, ентелехію. Зумовленість буття конкретних 

речей чотирма причинами: матеріальною, формальною, дійовою, цільовою. 

Теорія пізнання та логіка Аристотеля. Етика та естетика. Суспільно-політичні 

погляди.  Завершальний етап розвитку античної філософії. Особливості 

елліністичного періоду розвитку античної філософії. Античний скептицизм 

(Піррон, Секст Емпірик). Внутрішня незалежність та непохитність людської 

особистості. Автономність духу щодо обставин життя. Філософія Епікура. 

Насолода як відсутність страждань, Філософія як шлях до щастя.    

 

ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА  ФІЛОСОФІЯ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ   

 Дух епохи середньовіччя. Зміни у світогляді під час переходу від 

античності до європейського середньовіччя. Релігійний характер 

середньовічного світогляду і філософії. Основні етапи розвитку та 

особливості середньовічної філософії. Період апологетики та патристики. 

Вихідні ідеї середньовічної патристики. Ставлення до античної філософії: 

позитивне (Юстин Мученик, Афінагор, Климент Олександрійський, Ориген) 

та негативне (Татіон, Тертуліан, Ариодій. Місце філософії в духовному житті 

середньовіччя. та етапи її розвитку.  Аврелій Августин – класик патристики. 

Обґрунтування теоцентризму. Примат віри над розумом. («Віруй, щоб 

розуміти»). Проблема часу і вічності.   Схоластика і містика як провідні 

напрями середньовічної філософії. Основні етапи розвитку, проблематика, 

течії, представники та особливості філософствування.  Висока схоластика. 

Фома Аквінський. Теологізація Аристотеля. Концепція «симфонії» розуму та 

віри». Поміркований реалізм. Доведення буття бога. Пізня схоластика. 

Філософія Дунса Скотта. Номіналізм і реалізм. Філософські ідеї Р. Бекона. 

Роль схоластики та містики в розвитку європейської духовності та науки.  

  

ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ  

 Сутність феномену Відродження та характерні риси духовного життя. 

Зміни змістовних наголосів у християнському світобаченні в добу 

європейського Відродження. Провідні напрями ренесансного філософування: 

гуманістичний, антропологізм, неоплатонізм і натурфілософія. Італійський 

гуманізм (Данте Аліґ’єрі, Ф. Петрарка, Колюччі Салютаті, Лоренцо Валла). 

Філософія М. Кузанського. Пантеїзм.   

  



Флорентійська академія. Неоплаточні мотиви. Марсіліо Фічіно. Пікко 

делла Мірандола. Проблема свободи волі. Творчість як характеристика 

людського буття.  Натурфілософія доби Відродження: ідеї Леонардо да Вінчі, 

М. Коперніка, Телезіо, Дж. Бруно, Галілео Галілея. «Християнський 

гуманізм» Еразма Ротердамського. Скептицизм Мішеля Монтеня. Сутність 

феномену Реформації.  

  

ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ  

 Соціально-економічний та культурологічний контексти. Особливості 

розвитку філософії. Гносеологічна та методологічна проблематика. Емпіризм 

і раціоналізм. Філософія Ф. Бекона. Учення про «примари людського 

розуму». Учення про метод. Особливості емпіризму. Матерія та форма. 

Філософія Р. Декарта. принципи універсального сумніву. Раціоналістичний 

метод. Учення про духовну й матеріальну субстанцію. Учення про людину. 

Теорія пізнання Т. Гоббса та Дж. Локка. скептицизм Д. Юма та сенсуалізм 

Дж. Берклі. Раціоналістичні системи Спінози та Лейбніца. Тотожність і 

відмінність їхніх учень про субстанцію. Методологічний раціоналізм і 

релігійна філософія Блеза Паскаля. Сутність та основні ідеї європейського 

Просвітництва.     

ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ  

 Місце німецької класичної філософії в історії новоєвропейської 

філософії. Теоретичне значення німецької класичної філософії. Філософія І. 

Канта. Основні періоди творчості. «Коперніканський переворот» у 

гносеології. Учення про пізнання, етичні, естетичні, антропологічні та 

соціально-історичні ідеї.  Філософія Й. Фіхте. Філософія діяльного «Я». 

Діалектика та етика Фіхте. Особливості філософської позиції Ф. Шеллінга. 

«Філософія тотожності». Натурфілософія. Учення про свободу.  Філософія Г. 

Гегеля: учення про абсолютну ідею, системний характер філософії. 

Обґрунтування основних принципів і законів діалектики. «Філософія Духа».     

Філософські ідеї Л. Фойєрбаха. Антропологічний характер 

філософування. Фойєрбах про сутність релігії.  Філософія німецького 

романтизму.  

  

ТЕМА 8. ЗАХІДНОЄВРОПЕСЬКА ФІЛОСОФІЯ XIX ст.   

 Порівняльна характеристика вихідних засад класичної та некласичної 

філософії. Ідеї А. Шопенгауера та С. К’єркегора – фундаторів некласичної 

філософії.  Напрями та представники розробки «наукової філософії» 

(позитивізм, марксизм, природничий матеріалізм).  Ф. Ніцше та вихідні ідеї 

«філософії життя».  Неокантіанство та неогегельянство.  

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ ПРОБЛЕМА ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА ДО ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

Тема 9. Освіта осіб з порушеннями психофізичного розвитку як 

соціокультурний феномен. 

Становлення і розвиток педагогічних систем навчання і виховання 

дітей різних нозологій в зарубіжних країнах та Україні. Освітня інтеграція 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку як новий етап в розвитку 

педагогічних систем спеціального навчання.  Моральні норми й цінності 

корекційної педагогіки і спеціальної психології. Гуманність і духовність у 

корекційній педагогіці. Професійна етика корекційного педагога. Основні 

поняття теми: педагогічна система навчання і виховання осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, соціокультурний феномен. 

 

Тема 10. Досягнення фундаментальної і прикладної спеціальної 

педагогіки та психології. 

 Досягнення сучасної спеціальної педагогіки і психології, інклюзивної 

педагогіки. Організація ранньої корекційно-педагогічної допомоги дітям з 

порушеннями психофізичного розвитку. Запровадження альтернативної 

(інклюзивної) форми навчання для задоволення особливих потреб дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. Розробка методичних основ роботи 

з аутичними дітьми, дітьми з синдромом Дауна, дітьми з зі складними і 

множинними порушеннями. Започаткування розробки організаційно-

педагогічних і методичних основ навчання осіб з інвалідністю у ЗЗСО. 

Основні поняття теми: фундаментальні і прикладні дослідження наукові 

школи.  



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Всьог

о 

годин 

у тому числі Всьог

о 

годин 

у тому числі 

Л П 
Л.

Р 
С CР Л П Л.Р С CР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І СПЕЦІАЛЬНА  ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ  В КОНТЕКСТІ 

ІСТОРІЇ НАУКИ 

Тема 1. Спеціальна  педагогіка 

(дефектологія, спеціальна 

педагогіка, інклюзивна 

педагогіка) та спеціальна 

психологія в контексті історії 

науки  

19 4 4   11       

Тема 2. Філософія корекційної 

педагогіки і спеціальної 

психології 

19 4 4   11       

Разом за змістовим модулем 1. 38 8 8   22       

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛЮДИНУ З 

ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ. 

Тема 3. Антична філософія     19 4 4   11       

Тема 4. Західноєвропейська 

філософія середньовіччя   
19 4 4   11       

Тема 5. Філософія відродження  19 4 4   11       

Тема 6. Філософія нового часу  19 4 4   11       

Тема 7. Німецька класична 

філософія  
17 4 2   11       

Тема 8. Західноєвропейська 

філософія  XIX ст.   
17 4 2   11       

Разом за змістовим модулем 2. 110 24 20   66       

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ ПРОБЛЕМА ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА 

СУСПІЛЬСТВА ДО ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 9. Освіта осіб з 

порушеннями психофізичного 

розвитку як соціокультурний 

феномен. 

16 4 2   10       

Тема 10. Досягнення 

фундаментальної і прикладної 

спеціальної педагогіки та 

психології. 

16 4 2   10       

Разом за змістовим модулем 3. 32 8 4   20       

Всього годин 180 40 32   108       

 

1. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

   

   



 

 
 

 

 

2. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1. 
Роль і значення спеціальної педагогіки та спеціальної психології в 

розумінні природи людини та її розвитку.   
4 

2. Методологія інклюзивної педагогіки. 4 

3. 
Антропологізм та суб’єктивізм філософії софістів. Філософське 

вчення та життєва доля Сократа.  Філософія Платона 

4 

4. 
Фома Аквінський. Теологізація Аристотеля. Концепція «симфонії» 

розуму та віри». Поміркований реалізм. 

4 

5. 

Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний, 

антропологізм, неоплатонізм і натурфілософія. Італійський гуманізм 

(Данте Аліґ’єрі, Ф. Петрарка, Колюччі Салютаті, Лоренцо Валла). 

Філософія М. Кузанського. Пантеїзм.   

4 

6. 
Методологічний раціоналізм і релігійна філософія Блеза Паскаля. 

Сутність та основні ідеї європейського Просвітництва.     

4 

7 

Учення про свободу.  Філософія Г. Гегеля: учення про абсолютну 

ідею, системний характер філософії. Обґрунтування основних 

принципів і законів діалектики. «Філософія Духа».     

2 

8 

Ідеї А. Шопенгауера та С. К’єркегора – фундаторів некласичної 

філософії.  Напрями та представники розробки «наукової філософії» 

(позитивізм, марксизм, природничий матеріалізм).  Ф. Ніцше та 

вихідні ідеї «філософії життя».   

2 

9 

Основні поняття теми: педагогічна система навчання і виховання 

осіб з порушеннями психофізичного розвитку, соціокультурний 

феномен. 

2 

10 

Розробка методичних основ роботи з аутичними дітьми, дітьми з 

синдромом Дауна, дітьми з зі складними і множинними 

порушеннями. Започаткування розробки організаційно-педагогічних 

і методичних основ навчання осіб з інвалідністю у ЗЗСО. 

2 

 

3. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1. 
Науково-теоретичні завдання сучасної спеціальної педагогіки, 

інклюзивної педагогіки, спеціальної психології. 
11 

2. 
Функції філософського знання щодо спеціальної педагогіки і 

психології, інклюзивної педагогіки. 

11 

3. 

Соціальна й історико-культурна обумовленість античної філософії. 

Етапи її розвитку та загальні особливості. Розвиток ідей у 

натурфілософських школах Стародавньої Греції 

11 

4. 

Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського 

середньовіччя. Релігійний характер середньовічного світогляду і 

філософії. 

11 

5. 

Сутність феномену Відродження та характерні риси духовного 

життя. Зміни змістовних наголосів у християнському світобаченні в 

добу європейського Відродження. 

11 



6. 

Раціоналістичний метод. Учення про духовну й матеріальну 

субстанцію. Учення про людину. Теорія пізнання Т. Гоббса та Дж. 

Локка. скептицизм Д. Юма та сенсуалізм Дж. Берклі. 

11 

7. 

Місце німецької класичної філософії в історії новоєвропейської 

філософії. Теоретичне значення німецької класичної філософії. 

Філософія І. Канта. 

11 

8. 
Порівняльна характеристика вихідних засад класичної та 

некласичної філософії. 

11 

9. 

 Освітня інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку як 

новий етап в розвитку педагогічних систем спеціального навчання.  

навчання. 

10 

10. 
Досягнення сучасної спеціальної педагогіки і психології, 

інклюзивної педагогіки. 

10 

 

8. Основні форми і методи навчання: 

- проблемне викладання: чітке формулювання основних понять, їхня практична 

спрямованість, приклади проблемних ситуації і залучення аудиторії до їхнього 

вирішення;  

- періодичний діалог з аудиторією 

- використання ілюстративного матеріалу й технічних засобів навчання (мультимедійних 

систем);  

- організація розгляду студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни 

та формування вміння і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентами відповідно сформульованих завдань. 

 

11. Методи контролю 
 

9. Методи контролю: 

- попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок учнів з 

предмету чи розділу, який буде вивчатися; 

- поточний контроль з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і 

виявлення прогалин у знаннях студентів;   

- тематичний контроль після вивчення нової теми чи нового розділу з метою 

систематизації знань учнів; 

- підсумковий контроль: модульна контрольна робота та семестровий залік; 

- індивідуальний: усне індивідуальне опитування, письмові роботи за картками, 

творчий звіт, реферат, виконання тренувальних вправ; 

- груповий: розробка і захист тематичних проектів; 

- фронтальний: усне фронтальне опитування, модульні контрольні роботи, 

написання творів, тестові завдання різних типів; 

- метод самоконтролю. 

 

1. Розподіл балів, які отримують студенти. Залік. 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота  Сума 

Змістовий  

модуль № 1       Змістовий модуль № 2 

             Змістовий 

                модуль № 3 

 

Екзамен 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  100 

4 
МК1 

10 
4 4 4 4 5 

МК2 

10 
5 

МК3 

10 

40 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ЕCTS: 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ЕCTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ: 
 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

ставиться, якщо студент: 

- ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

- виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на 

практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно 

складені; 

- викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Добре 
83 – 89  B 

75 - 82 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й 

оцінка “5”, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Задовільно 
68 – 74  D 

60 - 67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, 

але: 

- викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил; 

- не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під 

час добору прикладів; 

- викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

35 – 59 FX 



Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням 

0 – 34 F 

ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу 

відповідно розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, 

непослідовно і невпевнено викладає матеріал. 

 

2. Методичне забезпечення 
 

Навчально-методичний комплекс дисципліни, який включає: 

- навчальну програму дисципліни; 

- робочу навчальну програму дисципліни; 

- комплексну контрольну роботу; 

- залікові матеріали; 

- модульні контрольні роботи; 

- конспекти лекцій; 

- інформаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять; 

- теми рефератів для студентів заочної форми навчання. 

 

13. Рекомендована література 
 

Базова 
 

 1. Выготский Л.С.Собрание сочинений в 6-ти томах / Л. С. Выготский. - Т. 5 : 

Основы дефектологии / под ред. Т. А. Власовой. – М. : Педагогика, 1983. - 368 с.  

2. Специальная педагогика / [Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.]; 

под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2010. – 400 с.  

3. Специальная педагогика: в 3 т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

под ред. Н. М. Назаровой. — Т. 1 : История специальной педагогики / Г.Н.Пенин, Н. М. 

Назарова. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 360 с.  

4. Специальная педагогика : в 3 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

под ред. Н. М. Назаровой. — Т. 2 : Общие основы специальной педагогики / 

[Н.М.Назарова, Л.И.Аксенова, Т.Г.Богданова, С.А.Морозов]|. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. — 352 с.  

5. Специальная педагогика: в 3 т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

под ред. Н. М. Назаровой. — Т. 3 : Педагогические системы специального образования / 

Н. М. Назарова, Л.И.Аксенова, Л.В.Андреева и др. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. — 400 с.  

6. Соботович Є. Ф. Вибрані праці з логопедії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2015. – 308 с.   

  

Додаткова 

 1. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. А. 

Колупаєва. - Київ : Саммит Книга, 2009. - 272. с.  

2. Огнев'юк В.О. Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень 

феномену освіти / Віктор Олександрович Огнев'юк // Освітологія = Oswiatologia : пол.-укр. 

щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Вища пед. школа Спілки польських 

вчителів; головний ред.: В. О. Огнев'юк, Т. Левовицький, С. О. Сисоєва. - Київ : 

Едельвейс, 2012. - Вип. 1. - С. 69-75  

3. Скрипник Т. Система психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в 

освітньому просторі / Т. Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 

4 (68). – С. 28-33.  



4. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із 

порушеннями слуху / О. Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – 

№ 3 (67). – С. 49-54.  

5. Хохліна О. Теоретичні засади удосконалення змісту освіти школярів з 
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