
 



 



Анотація. У програмі обґрунтовано вивчення закономірностей виникнення, розвитку і 
механізмів подолання педагогічних аномалій, визначення, обґрунтування і побудова 
класифікацій аномалій задля формування розуміння студентами соціальної спрямованості 
діяльності соціальних інститутів щодо підвищення суспільного добробуту.  Значна увага в 
програмі приділена висвітленню сутності поняття «Спеціально-методична професійна 
компетентність вчителя-логопеда, категорії соціального захисту, суб'єктів соціальної політики, 
соціального партнерства, соціального страхування, соціального нормування, бідності  і 
соціальної допомоги» як інтегральної якості особистості майбутнього вчителя-логопеда. 
Ключові слова: компетентнісний підхід, загальні і фахові компетентності, вчитель-логопед, 
інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, основні поняття та категорії 
соціального захисту, суб'єктів соціальної політики, соціального партнерства, соціального 
страхування, соціального нормування, бідності  і соціальної допомоги. 
Abstract. The relevance of development of educational programs for preparing of future teacher-
speech therapists on competency-based approach is stated in the program; identified a pressing social 
need in correctional education specialists, capable of performing in a professional manner different 
activities as in terms of special educational institutions, and in a general area. Much attention is paid to 
the nature of the concept of " basic concepts and categories of social protection, subjects of social 
policy, social partnership, social insurance, social rationing, poverty and social assistance " as an 
integrated personality trait of future teacher-speech therapists.  
Keywords: basic concepts and categories of social protection, subjects of social policy, social 
partnership, social insurance, social rationing, poverty and social assistance, specially methodical 
competences,  competence approach, general and professional competence, teacherspeech therapists, 
inclusive education, children with psychophysical development disorders. 



ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Корекційно-реабілітаційні служби та 

соціально-правове забезпечення» складена відповідно до Першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньої 
програми: Логопедія. Спеціальна психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціальна та навчально-виховна 
діяльність асистента, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя спеціальної освіти з 
дітьми, які потребують особливих умов навчання та розвитку.  

Міждисциплінарні зв’язки: загальна, спеціальна педагогіка з основами спеціальної 
дидактики, історія спеціальної і загальної педагогіки, вікова психологія, соціальна психологія, 
логопедія, психодидактика. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1.Мета засвоєння дисципліни: вивчення закономірностей виникнення, розвитку і 
механізмів подолання педагогічних аномалій, визначення, обґрунтування і побудова 
класифікацій аномалій задля формування розуміння студентами соціальної спрямованості 
діяльності соціальних інститутів щодо підвищення суспільного добробуту, забезпечення, 
поліпшення якості життя населення й забезпечення соціально-політичної стабільності, та 
формування професійного мислення у них про структуру відносин між учасниками соціального 
процесу, механізми вироблення, прийняття та реалізації нових педагогічних систем освіти для 
осіб з особливими потребами; отримати необхідні навички та вміння асистента, вчителя, 
вихователя щодо визначення сутності соціальних проблем, застосування необхідних 
нормативно-правових документів і залучення зацікавлених відповідальних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, недержавних служб соціальної роботи. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: у формуванні знань у студентів із 
основних понять та категорій соціального захисту, суб'єктів соціальної політики, соціального 
партнерства, соціального страхування, соціального нормування, бідності  і соціальної 
допомоги, пізнавальні: ознайомленні з комплексом знань про основні закономірності  
механізмів та передумов і чинників формування соціальної політики, її інструментів, 
документальну базу, практичні:  формування вміння аналізувати дані про проблему, засвоєння 
принципів соціальної політики, дати уявлення про основні моделі соціального захисту, 
ознайомити з джерелами та методами фінансування соціальної сфери. 

Програмні результати навчання:  

ПРН3. Вирішувати питання, пов’язані з комплектуванням та організацією діяльності 
спеціальних навчально-виховних закладів, здійснювати спостереження за дітьми з 
порушеннями мовлення, інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і проводити з ними 
корекційно-педагогічну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходу;  
ПРН10. Співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх заміняють, спеціалістами інших 
галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями); ПРН15. Проводити лекційну та 
пропагандистську роботу з метою профілактики та подолання відхилень у розвитку дітей; 
ПРН16. Володіти культурою спілкування, його формами, способами, вербальними і 
невербальними засобами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають 
компетентностями: 
1.3.1.  Загальнопредметні використовувати:  

ЗК-1.7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що 
сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного процесу, розвитку й саморозвитку особи з 
порушеннями психофізичного розвитку, творчому підходові до корекційно-реабілітаційного 
навчально-виховного процесу в спеціальних і загальноосвітніх закладах, навчально-
реабілітаційних центрах. Здатність оцінювати результати корекційно-педагогічних впливів та 
забезпечувати якість діяльності корекційного процесу в закладах Міністерства освіти і науки, 



Міністерства охорони здоров’я і Міністерства соціальної політики; здатність до корекційно-
педагогічної і навчально-реабілітаційної рефлексій. 

1.3.2. Фахові СК.-2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до застосування 
психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння відбирати і 
систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, 
індивідуальних особливостей тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні методи, 
прийоми, форми, засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід організації 
корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; формування системи 
дидактико-методичних знань і умінь; здатність удосконалювати власну професійну діяльність. 
Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових 
особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб з порушеннями розвитку (мовлення, 
слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) в спеціальних та інклюзивних 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних установах тощо.  СК.-8. 
Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати корекційну навчально-
виховну роботу з профілактики, подолання вад психофізичного розвитку дітей з 
психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-виховному, 
реабілітаційному процесі незалежно від типу закладу і форми організації навчально-виховної 
діяльності. Володіння засобами та методами корекції пізнавальних психічних процесів, 
мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, емоційно-вольової сфери в 
процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати діяльність дитячого колективу, в 
якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. Здатність організовувати інклюзивний 
дитячий колектив, створювати в ньому умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої 
суспільної інтеграції. Здатність здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, 
психологічний та соціальний супровід дітей з інвалідністю в різних типів закладів 
підпорядкованих МОН, МООЗ, Мін. праці та соціальної політики. 

Курс базується на основі знань засвоєних раніше нормативних дисциплін спеціальності. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредитів ECTS. 
Мова викладання – українська. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Організація діяльності спеціалізованих центрів і соціальних служб 
Тема 2. Розробка і впровадження соціальних програм 
Тема 3. Організація і проведення пошукових та навчальних семінарів, конференцій, круглих 
столів  
Тема 4. Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із засобами масової комунікації. 
Тема 5. Проведення акцій і заходів 
Тема 6. Підготовка спеціалістів до педагогічної діяльності в умовах спеціальних та масових 
навчальних закладів з дітьми, які потребують корекції  розвитку.  
Тема 7. Принципи навчання та виховання дитини в інклюзивному просторі 
Тема 8. Основні принципи спеціальної школи та педагогічна діяльність асистента.  
Тема 9. Мейнстримінг, як розширення соціальних контактів між дітьми з особливими 
потребами здоров'я та їхніми ровесниками     
Тема 10. Інноваційні соціальні та психологічні технології у роботі з дітьми, які мають особливі 
освітні потреби.  
Тема 11. Педагогічні методи і технології по роботі з дітьми в інклюзії. 
Тема 12. Проблеми виховання в сім'ї дітей з особливими освітніми потребами.  
Тема 13. Основні категорії і поняття сімейної політики.  
Тема  14. Моделі взаємодії державних установ, наукових центрів і некомерційних організацій 
по формуванню і проведенню сімейної політики.  
Тема 15. Основні міжнародні і зарубіжні законодавчі акти про права дітей і сім'ї.  Фахові 
вимоги до асистента  педагога, практичного психолога які супроводжують інклюзивне 
навчання.  
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(за даними мікроперепису 1994 р.) // Вопр. статистики. 1999. № 5.  
5. Галкина н.н. Роль актів державного управління у сфері правового захисту сім'ї // 
Майбутнє України і новітні соціологічні підходи. Ч. 2. М., 1997. 6.  Гніденко Т. жінкав 
«цікавому положенні» // Соц. захист. 2000. № 3. С. 10 - 11.  
6. Гуслова М. семейниє клуби і реабілітація сім'ї // Соц. забезпечення. 2000. № 10. 
7. Для сімей з дітьми // Соц. забезпечення. 2001. № 9. С. 19 - 22.  
8. Долотин Б. права дітей будуть захищені // Соц. забезпечення. 2000. № 3. С. 21 - 30.  
9. Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного 
середовища університету : монографія / за заг. ред. В.Д.Будака. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С.155-
169. ISBN 978-617-534-405-7 Колективна монографія 
10. Вікова та педагогічна психологія (Модуль : Психологічні особливості роботи з 
важковиховуваними дітьми (для тих, хто працює з важковиховуваними дітьми і неблагополучними 
родинами)): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 254 с. 
Колектив авторів: Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Білюк О.Г. (1,6 д.а.), Чугуєва І.Є., Шапошникова 
Ю.Г., Кузнецова С.В.  
11. Вікова та педагогічна психологія (Модуль : Ситуації в житті дітей молодшого шкільного 
віку). Програма «Знаю і Розумію» практичний матеріал надання психологічної допомоги 
молодшим школярам, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, або пережили 
психотравмуючі ситуації. Практичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 384 с. 
Колектив авторів: Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Чугуєва І.Є., Білюк О.Г.(1,6 д.а.), Шапошникова 
Ю.Г., Кузнецова С.В., Рєпка А.О.  
 

 
4. Інформаційні ресурси 

 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  
2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій ДК 003:2010» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm  
3. Права дитини. www.babybezpeka.org.ua/index.php?section.. 
4. UNICEF Ukraine - Діти - Конвенція ООН про права дитини. 

www.unicef.org/ukraine/.../children_11699.ht.. 
5. Урядовий сайт: для юних громадян. www.children.kmu.gov.ua/school/1247.html 
6. Мережа за Права Дитини www.childrights.org.ua 
7. Права дитини – Ombudsmanwww.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/ 
8. Департамент захисту прав дітей та усиновлення ... 
9. www.sirotstvy.net/initiatorsofproject/3.html 
10. Ла-Страда Україна. www.la-strada.org.ua/ 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

6. Засоби діагности успішності навчання: поточний та підсумковий контроль . КР, тести, 
індивідуальні завдання, відео кейси, портфоліо. 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjABahUKEwjCpPqgt8LIAhVBsiwKHZ1EDXk&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fukr%2Fchildren_11699.html&usg=AFQjCNEoRM0HKrbUzU9iFdHR2VuCspLRlg
http://www.children.kmu.gov.ua/school/1247.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFoQFjAHahUKEwjCpPqgt8LIAhVBsiwKHZ1EDXk&url=http%3A%2F%2Fchildrights.org.ua%2F&usg=AFQjCNEuHaUK61F-HyuIpGLijiliJC763A
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/
http://www.sirotstvy.net/initiatorsofproject/3.html



