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Анотація дисципліни 
Навчальна дисципліна “Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні 

заклади” належить до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. 

Зміст  курсу  орієнтований  на  забезпечення  здобувачів  вищої  освіти  знаннями та 
вміннями  проведення діагностичного обстеження дітей з ООП. 

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади передбачає 
розуміння необхідності достовірного обстеження та комплексної оцінки дитини з особливими 
освітніми потребами; налагодження взаємозв’язку між педагогами, батьками, фахівцями 
спеціальної освіти для подальшої ефективної корекційної роботи. 
 

Мета  курсу:  ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями психолого-
педагогічної діагностики розвитку дитини з особливими освітніми потребами, її завданнями, 
функціями та методами; дати розуміння здобувачам значення отриманих результатів психолого-
педагогічної діагностики для покращення ефективності освітнього та корекційного процесів.  

Завдання:  
- розкрити основні поняття психолого-педагогічної діагностики, її складові; 
- ознайомити з сучасною класифікацією методів психолого-педагогічної діагностики, 

вимогами до діагностичних методик та етичними принципами використання даних 
діагностики;  

- ознайомити з організацією і проведенням та етапами психолого-педагогічного 
дослідження; 

- дати знання про особливості діагностики різних сфер розвитку на різних вікових етапах; 
- сформувати уявлення про ефективне використання результатів психолого-педагогічної 

дігностики;  
- оволодіти основними прийомами налагодження контакту з дитиною з метою 

обстеження; 
- ознайомити з закладами, які здійснюють комплексну оцінку дитини з ООП.  

 
Очікувані результати вивчення курсу 

Загальні компетентності:  
ЗК-3.  Здатність до етичного, толерантного ставлення і розуміння мультикультурності та 
різноманітності, індивідуальних особливостей. 
ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК-7. Здатність організовувати гуманістичну  міжособистісну взаємодію. 
ЗК-8. Здатність до планування та прогнозування результатів своїх дій; вміння узагальнювати, 
обробляти та аналізувати, оформлювати і презентувати інформацію з різних джерел. 
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК-6. Здатність до діагностико-консультативної діяльності дітей з особливими освітніми 
потребами  
ФК-13. Здатність застосовувати методи психолого-педагогічного дослідження, статистичні методи 
обробки та визначення достовірності отриманої інформації. 



ФК-14. Здатність до ефективної взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами, їхніми 
сім’ями на принципах паритетного ставлення. 

Програмні результати навчання 
 
ПРН-2. Застосовувати методи психолого-педагогічного дослідження, статистичні методи обробки 
та визначення достовірності отриманої інформації. 
ПРН-3. Володіти знаннями сучасних методик і освітніх технологій для здійснення корекційно-
освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 
ПРН-5. Знати особливості розвитку, функціонування, обмеження життєдіяльності та освіти дітей з 
особливими освітніми потребами. 
ПРН-6. Застосовувати адекватне методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення для 
здійснення діагностико-консультативної діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. 
ПРН-10. Здійснювати діагностико-консультативну діяльність з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 
ПРН-16. Вміти здійснювати супровід сімей, що виховують дітей з особливими освітніми 
потребами.  
ПРН-21. Реалізовувати прагнення до самоосвіти, саморозвитку,  постійного поглиблення 
загальноосвітньої та фахової підготовки, перетворення набуття освіти в процес, який триває 
впродовж усього життя людини. 
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 10.00 до 13.00.  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка і щочетверга, з  
12.00 до 16.00.  
E-mail викладача: oksana.voitovych@rshu.edu.ua   
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