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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Технологія навчання та виховання 

дітей із комплексними порушеннями, синдромом Дауна та РДА» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 016 Спеціальна 

освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методичні основи 

корекційної роботи з дітьми зі складними вадами, синдромом Дауна та РДА в 

спеціальних закладах різних типів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до спеціальності «Дефектологія», 

корекційна психопедагогіка (шкільна), спеціальна психологія, спеціальна 

психолого-педагогічна діагностика, корекційна робота в спеціальних 

шкільних та дошкільних закладах. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальні питання проблеми комплексних (складних) порушень, 

синдрому Дауна та РДА в розвитку дитячого віку  

2. Методика корекційної роботи з дітьми зі складними порушеннями в 

спеціальних закладах різних типів 

3. Методика корекційної роботи з дітьми з синдромом Дауна в 

спеціальних закладах різних типів 

4. Методика корекційної роботи з дітьми з синдромом РДА (раннього 

дитячого аутизму) в спеціальних закладах різних типів 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технологія навчання та 

виховання дітей із комплексними порушеннями, синдромом Дауна та РДА» є 

ознайомлення студентів із освітніми можливостями дітей із комплексними 

порушеннями, синдромом Дауна та РДА, з методами реалізації системи 

корекційно-педагогічної роботи з даної категорії дітей в умовах шкільних 

спеціальних освітніх установ. 



1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Технологія 

навчання та виховання дітей із комплексними порушеннями, синдромом 

Дауна та РДА» є: розкриття певного об'єму науково-теоретичних і 

практичних відомостей, узагальнених результатів сучасних досліджень з 

проблеми складних порушень, синдромом Дауна та РДА озброєння студентів 

знаннями з організації педагогічної допомоги дітям цієї категорії. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

- сутність тих або інших відхилень в розвитку дитини із комплексними 

порушеннями, синдромом Дауна та РДА; 

- своєрідність психічного і фізичного розвитку дітей із складними 

порушеннями, синдромом Дауна та РДА,  значення психолого-педагогічного 

та клінічного вивчення даної категорії дітей;  

- методичні основи корекційної роботи, навчання і виховання в 

спеціалізованих закладах різних типів на основі здійснення 

диференційованого підходу до учнів в залежності від структури  дефекту, 

характеру патології . 

спеціальні: 

- визначати шляхи, засоби та педагогічні умови, що можуть забезпечити 

корекцію фізичних або психічних недоліків, компенсацію діяльності 

порушених органів і формування особистості  дитини зі складними 

дефектами, синдромом Дауна та РДА, в цілях її соціальної адаптації в 

суспільстві;  

- використовувати необхідний  мінімум консультативно-діагностичних, 

методичних знань і вмінь в процесі корекційно-педагогічної роботи з дітьми  

з комплексними порушеннями, синдромом Дауна та РДА.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Загальні питання проблеми комплексних (складних) порушень, 

синдрому Дауна та РДА в розвитку дитячого віку 

 

Закономірності психічного розвитку дітей з комплексними 

порушеннями 

Культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій. Ідея 

складної ієрархічної структури аномального розвитку дітей 

(Л.С.Виготський). Загальні та специфічні закономірності аномального 

розвитку дітей (В.І. Лубовський). Розвиток поглядів на особливості 

психічного розвитку дітей з комплексними (складними) порушеннями. Роль 

провідних видів діяльності в психічному розвитку дітей (А.В. Запорожець). 

Актуальність педагогічної допомоги дітям із комплексними порушеннями в 

розвитку. Значення суміжних дисциплін для вивчення і поглибленого 

розуміння відхилень в розвитку при комплексному порушенні. Сучасне 

розуміння суті комплексного (складного) дефекту. Поняття про ускладнене і 

складне порушення розвитку. Розповсюдженість складних порушень. 

Етіологія комплексних (складних) порушень. Поняття "Комплексний 

(складний) дефект". Загальні клінічні та генетичні особливості складних 

порушень. Проблема диференціальної діагностики дітей з комплексними 

дефектами розвитку. 

Особливості дітей з синдромом Дауна 

Історія вивчення синдрому Дауна . Характерні ознаки синдрому Дауна. 

Причини синдрому Дауна. Ознаки та симптоми синдрому Дауна в 

пренатальний період. Ознаки та симптоми синдрому Дауна у 

новонародженого. Діагностика дітей з синдромом Дауна. Імовірні патології 

розвитку при синдромі Дауна. 

 



Розлади аутичного спектра як особливий спосіб існування 

особистості 

Розлади аутичного спектра як особливий спосіб існування особистості. 

Шляхи розвитку дітей з розладами аутичного спектра. Концептуальні засади 

оптимального розвитку дітей з аутизмом. Система раннього втручання для 

дітей з розладами аутичного спектра. Визначення та епідеміологія аутизму. 

Класифікація аутизму. Психолого-медико-педагогічні особливості дітей з 

аутизмом. 

 

Змістовий модуль 2. 

Методика корекційної роботи з дітьми зі складними порушеннями 

в спеціальних закладах різних типів 

 

Основні напрямки навчання дітей зі складними порушеннями 

розвитку 

Основні групи дітей зі сполученими порушеннями та значення їх 

психолого-педагогічного вивчення. Сучасні підходи до класифікації дітей зі 

складними порушеннями розвитку. Задачі розвитку дитини зі складним 

дефектом. Психолого-педагогічні основи розвитку та освіти осіб зі складним 

дефектом. Сліпоглухі діти як особлива категорія аномальних дітей. 

Диференціальна характеристика психічного розвитку окремих груп 

сліпоглухих дітей. Корекційно-педагогічна робота з дітьми при глибоких 

ураженнях зору і слуху. Основні напрямки навчання сліпоглухонімих дітей: 

а) добукварний; б) букварний; в) післябукварний. Формування базових 

компонентів читацької діяльності у дітей з глибокими порушеннями зору та 

слуху. 

Психолого-педагогічні та методичні основи корекційної роботи з 

розумово відсталими сліпими та слабозорими дітьми 

Класифікація порушень. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 

порушеннями зору і інтелекту. Наслідкові форми дефекту інтелекту та зору. 



Основні питання відбору розумово відсталих дітей з порушеннями зору в 

спеціальні заклади. Особливості корекційної роботи з дітьми, що мають 

порушення зору і інтелекту (Л.С.Вавіна, І.С. Моргуліс, Е.П. Синьова, 

Л.І.Солнцева, В.А. Феоктістова). Реалізація принципу  диференційованого 

підходу до учнів  в процесі  навчання розумово відсталих сліпих та 

слабозорих дітей.  

Методика корекційної роботи з розумово відсталими глухими та 

слабочуючими 

Класифікація порушень, причини, значення ранньої діагностики стану 

слухової функції дитини.Клініко-психолого-педагогічне вивчення розумово 

відсталих слабочуючих учнів. Специфічні особливості психічного розвитку 

дітей з зниженим слухом і інтелектом.Проблеми компенсації дефекту. 

Специфіка учбового процесу дітей з порушеним слухом і зниженим 

інтелектом. 

Методика корекційної роботи з дітьми з порушеннями інтелекту і 

опорно-рухового апарату 

Класифікація порушень. Психолого-педагогічні особливості дітей, що 

мають інтелектуальні порушення і ДЦП. Проблеми диференціальної 

діагностики розумово відсталих дітей з ДЦП. Корекційна робота з дітьми з 

порушеннями інтелекту і опорно-рухового апарату (корекція рухового 

розвитку, корекція мовленнєвих порушень, корекція психічних порушень). 

Методичні основи навчання і виховання дітей з сполученими порушеннями. 

Взаємозв’язок лікувально-педагогічної  та корекційно-педагогічної роботи в 

спеціалізованих  закладах. 

 

Змістовий модуль 3.  

Методика корекційної роботи з дітьми з синдромом Дауна в 

спеціальних закладах різних типів 

Особливості розвитку дитини з синдромом Дауна 



 Розвиток особистості при синдромі Дауна. Пізнавальна сфера дитини з 

синдромом Дауна. Розвиток мовлення. Розвиток емоційної сфери. 

Особливості ігрової діяльності. 

Можливості розвитку і навчання дітей з синдромом Дауна 

Рання допомога. Методика формування основних рухових навичок 

(ОРН). Методика. Навчання дітей з синдромом Дауна за методиками «Крок 

за кроком» («Step by step»), «Маленькі сходинки», соціально-психологічна 

модель Портаж (Portage), розвитк мови і навчання читання Ромена Августа, 

система «Нумікон», іпотерапія, лекотека. Дошкільне навчання дітей з 

синдромом Дауна. Підготовка дітей з синдромом Дауна до школи. 

Формування елементарних математичних уявлень. Навчання читанню. 

Формування графомоторних навичок. Заняття образотворчої діяльністю. 

Логоритміка. Шкільне навчання дітей з синдромом Дауна. Пізнавальний 

розвиток. Соціально-емоційний розвиток. Мовленевий розвиток. Моторний 

розвиток. Соціалізація дітей з синдромом Дауна. 

 

Змістовий модуль 4. 

 Методика корекційної роботи з дітьми з синдромом РДА (раннього 

дитячого аутизму) в спеціальних закладах різних типів 

 

Організація психолого-педагогічного медико-соціального 

супроводу розвитку дитини з аутизмом 

Основні етапи процесу супроводу дитини з синдромом РДА (Л. М. 

Шіпіцина). Складові ефективного супроводу дітей з синдромом РДА. 

Основні напрямки організаційно-методичного забезпечення освітньої та 

корекційної роботи з аутичними дітьми. Основні сфери діяльності фахівців 

супроводу.  

Організація діагностичної роботи в системі психолого-

педагогічного медико-соціального супроводу розвитку дитини з 

аутизмом 



Орієнтовний етап діагностичного дослідження дитини з синдромом 

РДА (задачі, методи, результат). Етап поглибленої діагностики та визначення 

зони найближчого розвитку дитини з синдромом РДА (задачі, методи, 

результат). Етап динамічної діагностики дитини з синдромом РДА (задачі, 

методи, результат). Етап катамнестического дослідження дитини з 

синдромом РДА (задачі, методи, результат). Диференціальна діагностика. 

Навчання дітей з аутичними розладами  

Підготовка до здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з 

синдромом РДА. Складання індивідуальної програми розвитку дитини та 

впровадження її в життєдіяльність дитини з аутизмом. Адаптація та 

модифікація освітнього процесу для дітей з аутизмом. Особливі освітні 

потреби дітей з аутичними розладами. Умови навчання дітей з РДА. 

Адаптація програмного матеріалу. Структура уроку. Введення правил 

поведінки на уроці. Адаптація навчального матеріалу. Навчання самостійної 

роботі. Підбір оптимальних способів і термінів представлення результатів. 

Якісний підхід при оцінюванні результатів. Діяльність фахівців супроводу – 

педагога, психолога, логопеда. 
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