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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Галузь знань 

0101 «Педагогічна 
освіта» 

 Кількість кредитів – 
2,5 

Напрям підготовки  
6.020302  Корекційна освіта 

 

Нормативна 
 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й  
 Семестр 

1-й  Загальна кількість 
годин – 81  

 

Лекції 
16 год.  
Практичні, семінарські 

8 год.  
Лабораторні 

  
Індивідуальна робота 

  
Самостійна робота 
57  

Індивідуальні завдання:  
 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1,5 
самостійної роботи 
студента – 3 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Вид контролю: іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання –  1/2 
для заочної форми навчання -  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія корекційної психопедагогіки» є 
вивчення історичного досвіду теорії і практики навчання й виховання розумово відсталих дітей, 
аналіз соціально-економічних, політичних, правових чинників, які на кожному історичному етапі 
здійснювали вплив на організацію, структуру, зміст корекційного навчання і виховання цих осіб. 

 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія корекційної психопедагогіки» 

є: 
- аналіз історії виникнення й розвитку теорії і практики освіти дітей з розумовими вадами;  
- вивчення основних закономірностей та етапів розвитку корекційної психопедагогіки; 
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- навчання критичному сприйняттю та аналізу різних теорій, процесів та явищ корекційної 
психопедагогіки;  

- осмислення й оцінка тенденцій взаємодії держави й суспільства з дефектологічною наукою і 
шкільною практикою; 

- усвідомлення й осмислення причин невдач численних реформувань у галузі корекційної 
психопедагогіки; 

- об'єктивний і системний аналіз сучасного стану теорії та практики корекційної 
психопедагогіки; 

- формування наукового підходу до перебудови всіх ланок навчально-виховної роботи у спе-
ціальній школі; 

- опанування передовим педагогічним досвідом корекційної психопедагогіки минулого з 
метою творчого використання у майбутній практичній діяльності.  

 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

- специфіку предмета, завдання та методи історії корекційної психопедагогіки в системі 
гуманітарних наук;  

- основні шляхи та закономірності розвитку виховання та навчання дітей з вадами 
психофізичного розвитку;  

- сучасні форми виховання та корекційної діяльності у роботі з дітьми з психофізичними 
вадами;  

- погляди та спадщину найвидатніших представників олігофренопедагогіки;  
- витоки історії корекційної психопедагогіки й процес її розвитку, що впливають на 

формування світогляду майбутніх спеціалістів; 
 
уміти: 
- застосовувати кращі здобутки корекційної психопедагогіки у своїй майбутній професійній 

діяльності; 
- критично ставитись до спадщини олігофренопедагогіки, що буде утримувати майбутнього 

педагога від консерватизму і рутини, а також від псевдоноваторства в роботі; 
- послуговуватися методами ретроспективного аналізу явищ і фактів в історії корекційної 

психопедагогіки; 
- давати принципову оцінку різним концепціям i теоріям корекційної психопедагогіки; 
- підтримувати й формувати сприятливий для успішної корекційно-педагогічної діяльності 

соціально-психологічний клімат у колективі. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 
Передумови розвитку та становлення державної системи спеціальної освіти дітей з вадами 

розумового розвитку (к. ХІХ  - поч. 40-х рр. ХХ ст.) 
 

Тема 1 
Піклувальна діяльність як передумова розвитку державної системи освіти дітей з 

розумовими вадами 
Основні періоди розвитку освіти дітей з розумовими вадами. Ставлення до недоумкуватих дітей на 

ранніх етапах розвитку суспільства. Усвідомлення необхідності опікування недоумкуватими дітьми. Перші 
спроби громадської опіки недоумкуватих дітей. Розвиток лікарсько-педагогічного напряму допомоги 
розумово відсталим дітям. Діяльність                     І.О. Сікорського. 

Соціально-економічні передумови виникнення педагогічного напряму суспільної допомоги розумово 
відсталим дітям. 

 
 
Тема 2 
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Становлення спеціальної освіти дітей з вадами розумового розвитку в системі державних 
закладів 

Формування нових принципів суспільної допомоги розумово відсталим дітям. Розширення мережі 
закладів для розумово відсталих дітей у перші роки радянської влади та організаційне укріплення їх діяльності. 
Заходи з удосконалення навчально-виховного процесу в спеціальних закладах. Основні тенденції та 
особливості розвитку теорії і практики виховання і навчання розумово відсталих дітей. Перебудова 
змісту навчально-виховної роботи в закладах для розумово відсталих дітей. Розвиток теоретичних основ 
олігофренопедагогіки. 

 
Тема 3 
Становлення і розвиток концепції нової системи навчання і виховання розумово відсталих дітей 
Науково-педагогічна діяльність О.М. Граборова. Нормативне та організаційне укріплення діяльності 

допоміжної школи. Вплив педології як інтегрованої науки про дітей на діяльність допоміжної школи. Критика 
стандартизованих тестів як засобу діагностики порушень розвитку дитини. Перебудова діяльності допоміжної 
школи у світлі освітніх реформ. Вивчення типології розумової відсталості. Розвиток основ корекційного 
навчання розумово відсталих дітей. Науково-методична робота в галузі корекційної психопедагогіки. 

 
Тема 4 
Удосконалення навчально-виховного процесу допоміжної школи на основі врахування 

пізнавальних можливостей учнів 
Видозміна мети і завдань допоміжної школи. Перехід допоміжної школи на нову структуру і зміст навчання 

розумово відсталих дітей. Посилення корекційної спрямованості навчально-виховної роботи у допоміжній 
школі. 

Змістовий модуль ІІ 
Корекційна психопедагогіка у 40-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

 
Тема 5 
Навчання  і  виховання  розумово  відсталих  дітей  у  період  Другої  Світової  війни  та  у  повоєнні  роки 
Корекційна психопедагогіка і допоміжна школа в роки Другої світової війни. Відбудова та розвиток 

допоміжного навчання у повоєнний період. Розширення мережі допоміжних шкіл та удосконалення їх 
структури. Розвиток теорії навчання і виховання розумово відсталих дітей. Науково-педагогічна та 
громадська діяльність І.Г.Єременка. Удосконалення навчально-виховної роботи у допоміжній школі. 
Корекційна психопедагогіка і допоміжна школа роки незалежності України. 

 
Тема 6 
Становлення і розвиток системи професійно-трудового навчання учнів допоміжної школи 
Еволюція поглядів дефектологів на трудову діяльність та її роль у розвитку дитини. Розвиток 

структури й функцій професійно-трудового навчання учнів. Розвиток змісту та організації професійно-
трудового навчання. 

 
Тема 7 
Суспільна допомога розумово відсталим дітям дошкільного віку 
Передумови виникнення дошкільних закладів для розумово відсталих дітей та розширення їх мережі. 

Удосконалення системи ранньої допомоги розумово відсталим дітям дошкільного віку. Організаційне та наукове 
забезпечення діяльності дошкільних закладів для розумово відсталих дітей. Розвиток теоретичних основ 
дошкільної корекційної психопедагогіки. Розробка програмно-методичного супроводу дошкільної освіти 
розумово відсталих дітей. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
денна форма Заочна і вечірня форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

усього  
л п лаб інд с.р. 

усього 
л п лаб інд с.р. 
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1 2 3 4 5 6 7       
 

Змістовий модуль 1 
Передумови розвитку та становлення державної системи спеціальної освіти дітей з вадами 

розумового розвитку (к. ХІХ  - поч. 40-х рр. ХХ ст.) 
Тема 1 
Піклувальна діяльність 
як передумова розвитку 
державної системи 
освіти дітей з 
розумовими вадами 

12 2 1   9       

Тема 2 
Становлення 
спеціальної освіти дітей 
з вадами розумового 
розвитку в системі 
державних закладів 

12 3 1   8       

Тема 3 
Становлення і розвиток 
концепції нової системи 
навчання і виховання 
розумово відсталих дітей 

12 3 1   8       

Тема 4 
Удосконалення 
навчально-виховного 
процесу допоміжної 
школи на основі 
врахування пізнавальних 
можливостей учнів 

11 2 1   8       

Разом за змістовим 
модулем 1 

47 10 4   33       

Змістовий модуль 2 
Корекційна психопедагогіка у 40-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

Тема 5 
Навчання  і  виховання  
розумово  відсталих  дітей  у  
період  Другої  Світової  війни  
та  у  повоєнні  роки 

12 2 2   8       

Тема 6 
Становлення і розвиток 
системи професійно-
трудового навчання учнів 
допоміжної школи 

11 2 1   8       

Тема 7 
Суспільна допомога 
розумово відсталим дітям 
дошкільного віку 

11 2 1   8       

Разом за змістовим 
модулем 2 

34 6 4   24       

Усього годин 81 16 8   57       
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5.Теми  семінарських занять 
(немає) 

6.Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Передумови розвитку та становлення державної системи спеціальної освіти 
дітей з вадами розумового розвитку 

2 

2 Розвиток та удосконалення системи навчання і виховання розумово відсталих дітей 
на основі врахування пізнавальних можливостей учнів 

2 

3 Навчання  і  виховання  розумово  відсталих  дітей  у  період  Другої  Світової  війни  та  у  
повоєнні  роки 

2 

4 Становлення і розвиток системи професійно-трудового навчання учнів допоміжної 
школи та суспільна допомога розумово відсталим дітям дошкільного віку 

2 

 Усього годин  8 
 

7.Теми лабораторних занять 
              (не передбачені) 

    
8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

Змістовий модуль 1 
Передумови розвитку та становлення державної системи спеціальної освіти дітей з 

вадами розумового розвитку (к. ХІХ  - поч. 40-х рр. ХХ ст.) 

 

1 Піклувальна діяльність як передумова розвитку державної системи освіти дітей з 
розумовими вадами 

9 

2 Становлення спеціальної освіти дітей з вадами розумового розвитку в системі 
державних закладів 

8 

3 Становлення і розвиток концепції нової системи навчання і виховання розумово 
відсталих дітей 

8 

4 Удосконалення навчально-виховного процесу допоміжної школи на основі врахування 
пізнавальних можливостей учнів 

8 

Змістовий модуль 2 
Корекційна психопедагогіка у 40-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

 

5 Навчання  і  виховання  розумово  відсталих  дітей  у  період  Другої  Світової  війни  та  у  повоєнні  
роки 

8 

6 Становлення і розвиток системи професійно-трудового навчання учнів допоміжної школи 8 
7 Суспільна допомога розумово відсталим дітям дошкільного віку 8 
 Усього годин 57 
 

9. Індивідуальні заняття 
Не передбачені 

 
10. Методи навчання 

 Методами навчання дисципліни „Історія корекційної психопедагогіки” є: лекції, практичні 
заняття за типом «круглих столів», виступи з науковими повідомленнями в рамках практичних 
занять по типу «прес-конференція» у відповідності до тем, передбачених робочою програмою, 
підготовка та індивідуальний захист доповідей, рефератів, наукових повідомлень в рамках 
практичних занять по типу «круглий стіл», інтерактивні заняття, підготовка самостійних робіт. 

 
 11. Методи контролю 
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Під час вивчення дисципліни реалізується поточний, періодичний, підсумковий, 
взаємоконтроль, самоконтроль. Поточний контроль спрямовується на визначення рівню підготовки 
студентів на планових заняттях шляхом опитування програмного матеріалу, виставлення відповідних 
оцінок за усні відповіді. Під час занять застосовується індивідуальна, фронтальна і групова 
перевірки. Результати навчання студентів  контролюються на практичних заняттях. Самоконтроль 
використовується для розвитку активності й свідомості, міцності знань, навичок і вмінь студентів. 
Періодичний контроль полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, навичками і 
вміннями наприкінці модулю.  Підсумковий контроль охоплює і теоретичну і практичну підготовку 
студентів, проводиться наприкінці періоду навчання, під час іспиту.  

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS    
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, 
курсової роботи 

(проекту), 
практики 

для заліку 

90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
75 - 81 C Добре 

64 -74 D 
60 - 63 E Задовільно 

Зараховано 

Fx 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
0-59 

F * 

незадовільно з 
обов’язковим 

вивченням 
дисциплін 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
* оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії 

13. Методичне забезпечення 
1. Навчальна програма дисципліни „Історія педагогіки”. 
2. Робоча програма дисципліни „Історія педагогіки”. 
4. Засоби для проведення поточного й підсумкового контролю:  
- завдання до практичних занять;  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль  
№ 2 

Форма 
оцінювання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

 

Σ 
 

Іспит 
 

Сума 
 

Кількість балів за 
відвідування та 
конспектування 

лекції 

 
2 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
16 

Максимальна 
кількість балів за 
роботу на прак-
тичному занятті 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
5 

 
 

5 

 
 

20 

Кількість балів за 
самостійну роботу 

3 4 4 3 4 3 3 24 

Усього балів за 
аудиторні заняття 

7 10 9 8 8 8 10 60 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

100 
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- завдання для самостійної роботи студентів 
- білети до іспиту. 
5. Перелік навчальної та учбово-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни. 

                                    14. Рекомендована література 
Базова 

1. Бондар В.І., Золотоверх В.В. Історія олігофренопедагогіки: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 
375 с. 

2.  Бондар В.І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці. — К., 2005. — 174 с. 
3. Замский Х.С. История олигофренопедагогики. — М., 1974.— 392 с. 
4. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. — К., 1985. 

Допоміжна 
1. Бондар В.І. Модернізація галузі "Спеціальна освіта" : уроки на майбутнє // Дефектологія. — 

2004. — № 4. 
2. Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності. — К., 

1968. 
3. Бондарь В.И. Развитие теории и практики профессионально-трудового обучения учащихся 

вспомогательных школ Украины 1917—1990 г.: Дис. ... д-ра пед. наук/ 13.00.03. — К., 1992. — 319 с. 
4. Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста // Программы для 

специальных дошкольных учреждений. — М., 1983. — 127 с. 
5. Выготский Л.С. Основные проблеми дефектологии // Собр. соч.: В 6 т. — Т. 5 / Под ред.    

Т.А. Власовой. — М., 1983. – С. 6 – 84. 
6. Граборов А.Н. Основи олигофренопедагогики. — М., 2005 
7. Граборов А.Н. Очерки олигофренопедагогики. — М., 1961. —194 с. 
8. Дульнев Г.М. Основи трудового обучения во вспомогательной школе: Психолого-

педагогическое исследование. — М., 1969. 
9. Еременко И.Г. Становленеє и развитие дефектологии в Украинской ССР // Развитие 

специального обучения и воспитания аномальних детей / Под ред. Т.А. Власовой. — М., 1973. 
10. Золотоверх В.В. Нариси з історії спеціальної дошкільної педагогіки: Монографія. — К., 

2004. — 196 с. 
11.Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. — Т., 2004. 
12. Нариси з історії українського шкільництва (1905—1933) / За ред. О.В. Сухомлинської. — К., 

1996. — 302 с. 
13.Одинченко Л.К. Развитие спєциального образования умственно отсталых детей в Украине: 

Дис. ... канд. пед. наук.— К., 1996. — 209 с. 
14.Организация, содержание и методы индивидуальной коррекционно-воспитательной работы 

с умственно-отсталыми дошкольниками: Метод, письмо. — М., 1985. — 27 с. 
15.Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (конец XIX — начало XX в.) 

/ Под ред. З.Д. Днепрова. — М., 1991. —448 с. 
16.Синьов В.М., А.Г.Шевцов. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні // 

Дефектологія. — 2004. — № 2. 
17. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українсько-Канадський досвід): Матеріали 

Міжнар. конф., Київ, 25— 26 травня 2004 р. / За ред. В.І. Бондаря, Р.О. Петришина. – К., 2004. 
18.  Шиф Ж.И. Психологические вопросы обучения аномальних детей // Основи обучения и 

воспитания аномальних детей. — М., 1965. — 147 с. 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Електронна бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова  -  www.npu.edu.ua 

 (elib@npu.edu.ua)  
2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http www. 

mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof – Назва з екрана. 
3. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський 

освітній простір [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: 
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/6/0001 – Назва з екрана. 

4. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: 
http://ocvita.in.ua/index.php?option - Назва з екрану.  

http://www.npu.edu.ua/
mailto:elib@npu.edu.ua
http://ocvita.in.ua/index.php?option=com_content&view
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16. Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни 

 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

 
Кафедра педагогіки та корекційної освіти 

 
Дисципліна: „ Історія корекційної психопедагогіки ” 
Академічна група: ДК -  
Навчальний рік: 2015-2016                                        Семестр: 1-й 
 
Елементи контролю за  1  модулем:  (60 балів) 

  1.  Відвідування лекційних занять з урахуванням конспектування лекцій - 2 б.  
     Максимальна кількість – 16 б.  
  2. Підготовка та виступи на практичних заняттях  - 5 б.    
 Максимальна кількість балів – 20 б.  
  3.Виконання завдань самостійної роботи – 3-4 б. 
    Максимальна кількість балів – 24 б.   

     Види самостійних робіт: 
 анотація опрацьованої додаткової літератури з курсу дисципліни – 4 б. (т.2),  
 аналітичний огляд літератури з проблеми – 4 б. (т.3), 
 складання бібліографічний опису за темою – 4 б. (т. 5) ,  
 складення глосарію основних термінів і понять теми – 6 б. (3+3)(т. 6, т. 7), 
 есе на запропоновану тему -  6 б. (3+3) (т. 1, т. 4). 

    
5. Іспит – 40 б.   

 
Термін складання: 16-й  тиждень. 
Термін перескладання:17-й  тиждень. 
 
 
 

Доцент       ____________________________             Нетьосов С.І. 
 

 
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та корекційної освіти  
від _16.06.2015_, протокол №_17 
 
Завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти   
 
                                        
 
 
                                            ____________________________                      проф. Гладуш В.А. 

 
 


