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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Виховання та навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» 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 реалізації освітніх завдань 

спеціального виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виховання та навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» є: 

•   оволодіння системою загальнотеоретичних та спеціальних професійних 

знань про закономірності спеціального виховання і навчання дітей з особливими 

освітніми потребами (ООП); 

•  ознайомлення з досягненнями сучасної теорії та практики вітчизняної і 

зарубіжної спеціальної психології й педагогіки; 

•  знайомство з основними закономірностями і системою спеціального 

виховання й навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з ООП; 

•  формування умінь і навичок здійснення розвиткової роботи з дітьми з 

ООП. 

 

Очікувані результати навчання курсу 

У ході вивчення дисципліни студенти набувають наступних програмних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: Здатність компетентно розв’язувати складні 

задачі й проблеми в організації та моніторингу освітнього процесу в системі 

дошкільної освіти або в процесі навчання фахівців із дошкільної освіти в закладах 

вищої освіти, що передбачає проведення досліджень, та/або здійснення інновацій у 

ситуаціях, що характеризуються невизначеністю умов і вимог  

Загальні компетентності:   

• Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

• Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної та/або вищої 

освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.  

• Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком 

дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами. 



• Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, 

спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в 

системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти. 

• Здатність враховувати особливості виховання і навчання дітей в освітній роботі. 

• Здатність організовувати освітню діяльність у закладах дошкільної та/або вищої 

освіти, керуючись принципами толерантної комунікації, гендерної рівності, 

педагогічної етики, що сприятиме запобіганню виникнення конфліктних ситуацій та 

емоційного виснаження педагогів 

 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

знати і вміти: 

• Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями 

фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації 

дослідницьких та інноваційних проектів 

• Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний 

розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності. 

• Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком 

особистості дитини. 

• Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, 

організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів 

дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, 

особистісно- орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

• Координувати організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, 

створювати умови для розвитку, навчання і виховання дітей. Розробляти імідж 

закладу дошкільної освіти та забезпечувати якість освіти. 

• Володіти здатністю до створення толерантного освітнього простору та 

міжкультурної взаємодії. 

 

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 


