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  ВСТУП 

Навчальна  програма  дисципліни  “Корекційна  робота  в  спеціальних
освітніх закладах” складена відповідно до освітньої програми та навчального
плану підготовки здобувачі  ступеня вищої  освіти магістр за  спеціальністю
016“Спеціальна освіта”. 

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  сучасні  підходи  до
організації та змісту корекційної освіти і реабілітації педагогічними засобами
осіб з вадами психофізичного розвитку. 

Міждисциплінарні зв'язки: спецiальна психодiагностика,  корекційна
психопедагогіка,  тифлопедагогіка,  сурдопедагогіка,  ортопедагогіка,  логопед
агогіка,  логопедія,  методика  виховної  роботи,  спецiальні  методики
викладання  шкiльних  предметiв,  спецiальні  методики  дошкiльного
виховання.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
Змістовний модуль 1. Педагогічні системи спеціальної освіти.
Змістовний  модуль  2.  Корекційна  робота  в  спеціальних  навчальних

закладах.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  “Корекційна  робота  в
спеціальних  освітніх  закладах”  є  розкриття  науково-теоретичних  i
практичних основ побудови процесу навчання та виховання дітей з вадами у
психічному  розвитку,  формування  у  здобувачів  вмiння  вивчати  i
узагальнювати  педагогiчний  досвiд,  навичок  працювати  iз  спецiальною
лiтературою, озброєння майбутнiх корекцій низ педагогів методами наукових
дослiджень та шляхiв їх використання в практичнiй дiяльностi.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Корекційна робота
в спеціальних освітніх закладах” є:

-  розкриття  теоретичних  основ  навчання  та  виховання  дітей  з
порушенням психофізичного  розвитку;

- висвітлення теоретико-методологічних засад корекційної педагогіки, її
взаємозв’язків  з  іншими  суспільними  науками,  принципів  і  методів
досліджень, актуальних питань і шляхів їх рішення;

-  висвітлення  закономірностей  і  принципів  педагогічної  корекції
розвитку осіб з різними видами порушень психофізичного розвитку;

-  забезпечення  свідомого  і  творчого  засвоєння  студентами  системи
сучасних знань з організації та проведення корекційної роботи в спеціальних
навчальних закладах для дітей з обмеженими можливостями здоров’я;

-  сприяння  формуванню  готовності  студентів-дефектологів  до
дослідницької роботи у галузі корекційної педагогіки.
  1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності: 

загальні: 



-  когнітивна:  визначення  та  розв'язання  пізнавальних  завдань,  пошук
нестандартних  рішень,  комплекс  умінь  щодо  аналізу,  синтезу,  порівняння,
абстрагування, узагальнення, конкретизації; набір способів дій, засобом яких
здійснюється професійна діяльність, інтелектуальна креативність;
-  комунікативна:  вибір  моделі  спілкування  і  правильне використання  її  на
практиці;
- інформаційна: володіння інформаційними технологіями і використання їх в
процесі навчання й майбутньої педагогічної діяльності, оцінка достовірності
інформаційних джерел;
-  диференційно-психологічна:  мотивація  діяльності,  здібності  та
спрямованості особистості;
-  рефлексивна:  правильне  оцінювання  досягнень  і  недоліків   власної
діяльності,  уміння  усвідомлювати  рівень  особистих  здібностей,  знань,
застосування  способів  фахового  самовдосконалення  та  прагнення  до
професійного росту;
- компетентності, пов’язані з життям у полікультурному суспільстві;
- компетентності здоров’єзбереження (свого та вихованців).

спеціальні: 
- використання у практичнiй дiяльностi теоретичних основ навчання та

виховання дітей з різним видами психофізичних порушень; 
-  можливість  здiйснення  корекцiйних  заходів   щодо  послаблення

психофiзичних недолiкiв   дітей з  вадами розвитку  у  навчально-виховному
процесi;

- володіння методами психолого-педагогiчного вивчення учнiв з метою
наукового обґрунтування диференцiйованного та iндивiдуального пiдходу до
них;

-  здатність  реалiзовувати  у  навчальному  процесi  основнi  принципи
навчання та виховання;

- використання різноманітних методів та прийомів навчання та вихо-
вання, виходячи з пізнавальних можливостей і перспектив розвитку  дітей з
психофізичними вадами;

-  можливість  відбору  та  використання на  уроках i  виховних заходах
технiчних засобiв  навчання,  друкованих матерiалiв,  та  посiбников згiдно  з
психологiчними, гiгiєнiчними та дидактичними вимогами;

-  здатність  керувати  виховним  процесом  по  створенню  та  розвитку
колективних  стосунків  та  самоврядування  учнів  з  різними  видами
психофізичних порушень;

- володiння навичками спiлкування з учнями та їх батьками;
-  можливість  аналiзувати,  оцiнювати  та  узагальнювати  явища

педагогiчного процесу в  спеціальній  школi.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів

ECTS.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1



Педагогічні системи спеціальної освіти
 
Система  спеціальної  освіти  в  Україні.  Структура  спеціальної  освіти  на
Україні.  Вплив  досвіду  життя  в  закритому  закладі  на  розвиток  дитини:
розвиток  дітей  раннього  віку,  які  виховуються  в  закритих  закладах;
особливості  психічних новоутворень у підлітків в умовах школи-інтернату.
Стратегія  розвитку  спеціальної  освіти  в  Україні.  Нові  форми  спеціальних
закладів.

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Корекційна робота в спеціальних навчальних закладах

 Корекційна  робота  в  спеціальних  закладах  для  дітей  з
порушеннями слухового аналізатору.  Предмет і завдання сурдопедагогіки.
Причини  слухових   порушень,  їх  діагностики  і  медична  реабілітація.
Педагогічна  класифікація  осіб  з  недоліками слуху.  Навчання  та  виховання
дітей  з  слуховими  порушеннями  в  історії  дефектології.  Особливості
психічного  та  мовленнєвого  розвитку  дітей  з  вадами  слуху.  Особливості
проведення  ранньої  корекційної  роботи  з  дітьми  з  порушеннями  слуху.
Педагогічні  системи  спеціального  навчання  осіб  з  порушеннями  слуху:
спеціальне  навчання  слабочуючих;  спеціальне  навчання  глухих.  Сучасні
методи  корекційно-компенсаторного  навчання  дітей  з  розладами  слуху.
Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з  порушеннями  слуху. Сімейне
виховання дітей з вадами слуху. Професійне навчання  та соціальна адаптація
осіб з порушенням слуху.

Корекційна робота в спеціальних закладах для дітей з вадами зору.
Предмет і  завдання тифлопедагогіки.  З  історії  тифлопедагогіки.  Причини і
наслідки порушення зору і  способи компенсації.  Дошкільна освіта  дітей з
порушенням зору. Навчання дітей з порушеннями зору в школі: особливості
навчання  сліпих  та  слабозорих  загальноосвітнім  предметам;  трудова
підготовка  та  профорієнтація  в  школі;  виховання  учнів;  засоби  навчання
сліпих  і  слабозорих;  лікувально-профілактична,  санітарно-гігієнічна  і
відновлювальна робота.  Сімейне виховання дітей з  порушеннями зорового
аналізатору. Прфорієнтація, професійне навчання і трудова діяльність сліпих і
слабозорих.

Корекційна  робота  в  спеціальних  закладах  для  дітей  з
порушеннями опорно-рухового апарату.  Види порушень опорно-рухового
апарату.  Загальна  характеристика  ДЦП.  Структура  рухового  дефекту  при
ДЦП.  Порушення  психіки  при  ДЦП.  Мовленнєві  порушення  при  ДЦП.
Корекційна  робота  з  дітьми  раннього  та  дошкільного  віку  з  ДЦП.
Корекційно-виховна  робота  в  школах  для  дітей  з  порушеннями  опорно-
рухового апарату. Система спеціалізованої допомоги дітям, які страждають на
ДЦП.



Корекційна робота в спеціальних закладах для дітей з затримкою
психічного розвитку.  Визначення поняття «Затримка психічного розвитку».
Класифікація  ЗПР  по  К.Лебединської.  Клініко-психолого-педагогічна
характеристика дітей з ЗПР. Відмежування затримки психічного розвитку від
розумової відсталості. Дошкільне виховання дітей з ЗПР.  Організація і зміст
корекційно-розвивального  навчання  в  умовах  спеціальних  закладів.
Інклюзивне навчання дітей з затримкою психічного розвитку.

Корекційна  робота  в  спеціальних  закладах  для  дітей  з
порушеннями  інтелектуального  розвитку  (розумовою  відсталістю).
Визначення  поняття  «розумова  відсталість»,  причини виникнення,  клініко-
психолого-педагогічна характеристика.  Коротка історична довідка і  сучасна
характеристика соціальної політики стосовно розумово відсталих осіб. Освіта
як  засіб  реабілітації  і  досягнення  незалежного  життя  розумово  відсталих
осіб. Допомога особам з вираженим ступенем інтелектуальної недостатності
в Україні та за кордоном. Дитина з порушенням інтелектуального розвитку в
навчальному закладі загального призначення. 

Корекційна  робота  в  спеціальних  закладах  для  дітей  з
мовленнєвими  патологіями.  Предмет  логопедії,  її  становлення  як
інтегрованої  галузі  знань.  Анатомо-фізіологічні  механізми  мови  і
становлення  закономірності  її  розвитку  у  дитини.  Причини  мовленнєвих
порушень.  Корекційна  робота  при  основних  видах  дитячих  порушень:
дислалія – порушення звуковимови; порушення голосу; ринолалія; дизартрія;
заїкання; алалія; афазія; порушення  розвитку  мови; порушення  письма  та
читання. Клініко-психолого-педагогічна  характеристика  дітей  з
мовленнєвими  порушеннями. Система  спеціальних  закладів  для  дітей  з
порушеннями  мови.  Підготовка  до  школи  дітей  з  порушеннями  мови.
Корекційна робота в умовах спеціального та інклюзивного навчання.
 

Корекційна  робота  при  аутизмі  і  аутистичних  рисах  особистості.
Поняття  про  синдром  раннього  дитячого  аутизма  і  аутистичні  риси
особистості.  Причини  аутизма.  Клініко-психолого-педагогічна
характеристика.  Можливості  розвитку,  освіти  і  соціалізації  дітей  з  РДА.
Корекційно-педагогічна  допомога  дітям  з  РДА:  комунікативна  терапія;
холдінг-терапія;  оперативне  навчання  (поведінкова  терапія); ТЕАССН-
терапія. Освіта  і  супровід  осіб,  які  страждають  на  РДА.  навички
самообслуговування і ведення домашнього господарства; професійні навички
і навички поведінки на роботі; навички організації вільного часу; соціальні
навички.

Розвиток  і  освіта  дітей  зі  складними  порушеннями  розвитку.
Поняття про складне порушення розвитку. Основні групи дітей зі складними
порушеннями  і  значення  їх  психолого-педагогічного  вивчення.  Завдання



психолого-педагогічного  супроводження  розвитку  дитини  зі  складним
дефектом.  Психолого-педагогічні  основи  розвитку  і  навчання  осіб  зі
складним дефектом. Шляхи і способи організації спеціальної освіти для осіб
зі складним порушеннями розвитку.
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