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 ВСТУП 

 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати здобувач відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Теорія і 

методика дошкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення», необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування систематизованих знань з організації 

навчально-виховногопроцесу в спеціальних дошкільних закладах (групах компенсуючого типу) для 

дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. 

Основними завданнями є: 

• ознайомлення студентів з теоретичними основами організації навчально-

виховногопроцесу в спеціальних дошкільнихзакладах (групах компенсуючого типу) для дітей з 

порушеннями мовленнєвого розвитку, які підкріплюються конкретними практичними матеріалами; 

• формуваннявміння застосовувати теоретичні знання з даного курсу та споріднених 

дисциплін і знання, здобуті при самостійному опрацюванні спеціальної літератури, на практиці (під час 

підготовки до практичних занять, при написанні реферату тощо); 

• навчання плануванню спільної роботи логопеда з вихователями з розвитку мовлення та 

інших розділів програми навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

• ознайомлення з передовим педагогічним досвідом працівників спеціальних дошкільних установ 

для дітей з порушеннями мовлення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

• професійну термінологію, що існує в даній галузі; 

• знати організацію та зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього та дошкільного 

віку в різних формах: фронтальна, спільна, самостійна. 

• фронтальні та індивідуальні форми роботи з батьками, умови наступності в освітньо-

виховній роботі між дитячим садом і школою, між сімейним і суспільним вихованням. 

• зміст, методи, форми, методики навчання і виховання дітей у спеціальному дошкільному 

закладі та сучасні вимоги до них. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: 

• ознайомлюватися із передовим педагогічним досвідом працівників спеціальних 

дошкільних установ для дітей з порушеннями мовлення. 

• вибирати адекватні методи, прийоми, засоби педагогічного впливу.  

• прогнозувати результати цих впливів, планувати роботу, користуючись доступною для 

самостійної роботи з програмною, методичною, психолого-педагогічною літературою. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредита ECTS. 
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Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Предмет та завдання курсу «Спеціальна дошкільна педагогіка». 

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань. Значення дошкільного дитинства. Дитинство 

як соціально-педагогічне явище. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 

Тема 2. Виховання та розвиток особистості дитини з порушеннями мовлення.  

Особистість  дитини як суб’єкт і об’єкт виховання. Виховання і розвиток. Роль дорослого в 

розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства. Вікові й індивідуальні особливості дітей. Обдаровані 

діти. Діти з проблемами  розвитку. 

Тема 3. Сучасна система дошкільної освіти.  

Дошкільні заклади в системі національної освіти. Типи дошкільних закладів і їх функції. 

Програми виховання і навчання дітей. Про гранично допустиме навантаження. Розклад занять. 

Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти. Дошкільна освіта за кордоном. 

МОДУЛЬ 2. 

ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Тема 4. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку.  

Ідеал  виховання. Мета виховання. Мета виховання на різних етапах історичного розвитку. 

Завдання виховання дітей дошкільного віку. Державна національна програма «Освіта. Україна 

XXIстоліття», Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 

Тема 5. Напрямки виховання дітей з порушеннями мовлення.  

Фізичний розвиток і фізичне виховання дітей дошкільного віку. Розумовий розвиток і розумове 

виховання дітей дошкільного віку. Моральний розвиток і моральне виховання дітей дошкільного віку. 

Завдання трудового виховання. Естетичний розвиток і естетичне виховання. 

Тема 6. Особливості навчання дітей дошкільного віку, методи і форми організації навчання.  

Особливості навчання дітей дошкільного віку. Зміст, принципи і типи навчання дітей 

дошкільного віку. Особливості методів навчання. Форми організації навчання дітей дошкільного віку. 

Тема 7. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей.  

Виховна функція. Особливості сімейного виховання дошкільників. Батьківський авторитет. 

Педагогічна культура батьків. Виховання батьків. Форми роботи дошкільного закладу із сім’єю.  

Тема 8. Дитячий садок і школа.  

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти. Готовність дітей до 

шкільного навчання. Адаптація до шкільного навчання. Спільна робота дошкільного закладу і школи. 

 

 

 

 

Рекомендована література 
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2007. – 95 с. 

14. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г. А. Волковой. - СПб.: 
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16. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: 
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ред. Л. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2008. – 74 с.  (Методичний комплекс 

логопедапрактика). 

18. Довідник учителя-логопеда / Авт.-упор. Лупінович С.М. – Тернопіль: Мандрівець, 

2008. – 112 с. 

19. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты 

занятий. – М., 2005. – 96 с. 
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