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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія виховання та навчання дітей з затримкою 

психічного розвитку» належить до дисциплін за вибором циклу професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта. 

Мета дисципліни: підготовка фахівця до здійснення психолого-педагогічної 

діагностики, своєчасної корекції та профілактики затримки психічного розвитку у 

дітей дошкільного і молодшого шкільного віку засобами спеціального виховання і 

навчання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія виховання та 

навчання дітей з затримкою психічного розвитку» є: 

•   оволодіння системою загальнотеоретичних та спеціальних професійних 

знань про закономірності спеціального виховання і навчання дітей із затримкою 

психічного розвитку, про поширеність та симптоматику порушеного психічного 

розвитку; 

•  ознайомлення з досягненнями сучасної теорії та практики вітчизняної і 

зарубіжної спеціальної психології й педагогіки; 

•  оволодіння науково обґрунтованими методами психолого-педагогічної 

діагностики, подолання і попередження різноманітних форм затримки психічного 

розвитку;  

•  засвоєння основних закономірностей і системи спеціального виховання й 

навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з затримкою психічного 

розвитку (ЗПР); 

•  формування знань, умінь і навичок здійснення корекційно-розвивальної 

роботи при затримці психічного розвитку; 

•  засвоєння особливостей психолого-педагогічного впливу при 

порушеннях інтелектуальної діяльності, сенсорних і рухових вадах; 

•  використання у психолого-педагогічній практиці знань із суміжних 

педагогічних, медичних наук. 

 

Очікувані результати навчання курсу 

У ході вивчення дисципліни студенти набувають наступних програмних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: .Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми 

у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 



Загальні компетентності:   

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, критичності та 

самокритичності. 

ЗК 03. Знання та розуміння предметної галузі та професійної діяльності.  

ЗК 06. Здатність розробляти та управляти проектами, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ЗК 07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК 06. Здатність враховувати особливості виховання і навчання дітей у навчально-

виховній роботі з дітьми. 

 

Очікувані результати навчання 

За результатами вивчення дисципліни «Психологія виховання та навчання дітей 

з затримкою психічного розвитку» студенти мають знати: 

ПРН 2. Знати і критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній 

діяльності та на межі предметних галузей. 

ПРН 11. Особливості уявлень про дитинство на різних етапах історії людства та 

різних етносах. 

ПРН 12. Психологічні та корекційно-методичні підходи до організації і проведення 

логопедичної роботи з дітьми, що мають різні форми мовленнєвої патології. 

ПРН 13. Особливості розвитку дітей із психофізичними порушеннями. 

Студенти мають вміти: 

ПРН 16. Розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребують оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 

ПРН 18. Здійснювати оптимальний добір форм, методів, засобів навчально-

виховного процесу у відповідності до поставленої мети. 

ПРН 24. Реалізовувати принципи педагогічної етики та творчості у професійній 

діяльності. 

ПРН 30. Розуміти доцільності та можливості застосування нових методів і технологій 

в обраній галузі науки. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 

12.00 до 14.00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка, 

щочетверга з 15.00-17.00. 

 

E-mail викладача: nataliia.rudenko@rshu.edu.ua 


