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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни “Корекційна педагогіка з  методикою

викладання” 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 та навчально-виховної роботи у спеціальних

навчальних закладах, а також система підготовки здобувачів  вищої освіти до

викладацької роботи у ВНЗ.     

Міждисциплінарні зв'язки: невропатологія, психопатологія, генетика;

загальна психологія,  дитяча  психологія,  спеціальна психологія,  загальна та

дошкільна педагогіка,  корекційна психопедагогіка, педагоігка вищої школи,

психологія вищої школи. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Зміст навчання, психологія та активні методи навчання

2. Форми і методи викладання корекційної педагогіки 

3. Теоретичні основи корекційної педагогіки

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни “Корекційна педагогіка з

методикою  викладання”  є  підготовка  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  до

корекційної та навчально-виховної роботи у спеціальних закладах освіти, а

також до викладацької роботи у ВНЗ.     

 1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  “Корекційна

педагогіка з методикою викладання” 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  здобувачами   системи

сучасних знань з організації та проведення корекційної роботи в спеціальних

навчальних закладах для дітей з обмеженими можливостями здоров’я;

 сприяння формуванню готовності здобувачів ступеня вищої освіти до

дослідницької роботи у галузі корекційної педагогіки;

 формування компетентностей викладача вищої освіти. 

  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:

-  володіння  методикою викладання корекційної  педагогіки  у  вищому

навчальному закладі;

- використання у практичнiй дiяльностi теоретичних основ корекційної

педагогіки;

-  знання  теорії  дидактики  та  виховання  дітей  з  порушеннями

інтелектуального розвитку; 

-  можливість  здiйснення  корекцiйних  заходів   щодо  послаблення

психофiзичних недолiкiв  розумово відсталих  дiтей в навчально-виховному

процесi;

- здатність використовувати методи психолого-педагогiчного вивчення

учнiв  з  метою  наукового  обґрунтування  диференцiйованного  та

iндивiдуального пiдходу до них;

- здатність формування в учнів з вадами інтелекту сталого інтересу до

загальноосвiтнiх  знань  та  трудової  дiяльностi  у  вiдповiдностi  з  їх

iндивiдуальними особливостями; 

- можливість реалiзовувати в навчальному процесi  основнi принципи

навчання та виховання;

- використання різноманітних методів та прийомів навчання та вихо-

вання, виходячи з пізнавальних можливостей та перспектив розвитку  дітей з

психофізичними вадами;

-  володіння  методами  навчання  учнів  раціональним  прийомам

пізнавальної  дiяльностi  на  уроках  (встановленню  причинно-наслідкових

зв’язків, порівнянню та спiвставленню, узагальненню тощо);

-  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 105 годин /3,5 кредитів

ECTS.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Зміст навчання, психологія та активні методи

навчання

Предмет методики викладання корекційної  педагогіки,   її  зміст,

задачі  і  функції.  Предмет,  об’єкт,  основні  поняття  корекційної  педагогіки

(виховання,  навчання,  корекція,  компенсація,  реабілітація,  соціальна  адап-

тація, соціалізація, інтеграція). 

Зміст,  структура,  основні  задачі  методики  викладання  корекційної

педагогіки. Корекційна педагогіка в системі педагогічних наук.

Еволюція  відношення  суспільства   до  осіб  з  відхиленнями  в

розвитку.  Методика  вивчення  історії  розвитку  навчання  й  виховання

аномальних дітей.

Соціально-педагогічні передумови формування мети навчання 

аномальних дітей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці.

Концепція спеціальної освіти аномальних дітей в Україні.  

Психологія  навчальної  діяльності  здобувача  .  Психологічна  теорія

навчальної діяльності. Формування навчальної діяльності здобувачів. 



Теорія  навчання  і  викладання  у  ВУЗІ.  Поняття  теорії  навчання  в

психології та педагогіці. Розвиваюче навчання. Викладання у вузі - навчання,

що розвиває.   

Активні методи навчання.  Психологія активних методів  навчання.

Методи  програмованого  навчання.  Методи  проблемного  навчання.  Методи

інтерактивного навчання. Методика проведення консультацій.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Форми і методи викладання корекційної  педагогіки

Форми навчальних занять і методика їх проведення. Лекційна форма

навчання.  Методика  читання  лекції.  Практичні,  семінарські  і  лабораторні

заняття в навчальних групах. Методика організації і керування навчальною

дискусією. Контроль у навчальному процесі. 

Керування  самостійною  роботою  здобувачів.  Уміння  здобувача

самостійно  працювати  з  літературою.  Робота  з  підручником  і  вивчення

наукової  літератури.  Особливості  самостійної  роботи  з  психолого-

педагогічною  літературою  при  заочному  навчанні. Контроль  у

позанавчальний час.

 Контроль і корекція навчальної діяльності здобувачів .  Контроль як

навчальна дія студента. Контроль і корекція навчальної діяльності студента.

Методичні  прийоми  забезпечення  ефективності  поточного  педагогічного

контролю.  Оцінка  результатів  навчальної  діяльності  здобувачів. Функції

контролю  знань  здобувачів.  Контрольна  функція.  Навчальна  функція.

Виховна функція. Організаторська функція. Розвивальна функція. Методика

проведення заліків. Методична функція. 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

         Теоретичні основи корекційної педагогіки

Педагогічна  типологія  аномального  дитинства.  Закономірності

психічного  розвитку  аномальних  дітей.  Наукові  основи  корекційно-

виховної  роботи в  спеціальних  дитячих  закладах  .  Поняття  “аномальна

дитина”. Сучасна  “педагогіка аномального дитинства” та її завдання.

Система  спеціальних  навчально-виховних  закладів  для  аномальних

дітей.  Принципи  та  організація  комплектування  спеціальних  закладів  для

аномальних дітей. 

Принципові положення діалектичного підходу до вивчення психічних

явищ.  Характеристика  загальних  методів  пізнання,  законів  природи  і

суспільстві /матеріалістичного і ідеалістичного/.

Загальні  й специфічні закономірності розвитку аномальних дітей. Ідея

складної  ієрархічної  структури  аномального  розвитку  дитини

(Л. С. Виготський, А. Р. Лурія).

Психічні процеси й властивості особистості аномальної дитини. Роль

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

специфічні особливості комунікативних і пізнавальних потреб та їх значення

в розумінні формування структури психічного дефекту.

Суттєвість  корекційно-виховної  роботи.  Гносеологічні  основи

корекційної роботи. Корекція та компенсація.

Комплексний  характер  корекційної  роботи  з  аномальною  дитиною.

Ієрархія корекційно-розвиваючих цілей у навчанні та вихованні аномальних

дітей.  Психолого-педагогічна  діагностика  та  ефективність  корекційної

роботи.

ДІТИ  З  ПОРУШЕННЯМИ  АНАЛІЗАТОРІВ



Діти  з  порушеннями  слуху.  Діти  з  порушеннями  зору.  Діти  з

порушенням  мовлення. Причини  порушень  слуху.  Класифікація  дітей  з

порушеннями  слуху:  в  залежності  від  часу  порушення  слуху,  від  рівня

пораження слуху,  від відстані слухового сприймання.

Специфічні особливості мислення й мови дітей з порушеннями слуху.

Принципи навчання, виховання таких дітей та корекційно-виховної роботи з

ними. Проблеми компенсації глухоти.

Зміст навчання й виховання дітей з порушеннями слуху в залежності

від ступеню і тяжкості враження слуху й порушення мови.

Структура шкіл та дошкільних закладів  для глухих і слабочуючих. 

Класифікація  зорових  порушень  у  дітей.  Причини  порушень  зору.

Особливості  психічного  розвитку  дітей  з  порушеннями  зору:  розвиток

логічного мислення, особливості порушень сприймання.

Принципи  навчання,  виховання  та  корекційно-виховної  роботи  з

дітьми,  що  мають  порушення  зору  в  дошкільних  та  шкільних  закладах

спеціального призначення. Проблеми компенсації сліпоти.  

Характеристика мовленнєвих порушень й основних педагогічних 

заходів з їх попередження та корекції.

Спеціальні дошкільні та шкільні навчально-виховні заклади для дітей з

важкими розладами мовлення.

ДІТИ  З  ПОРУШЕННЯМИ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

 РОЗВИТКУ

Розумова відсталість як соціально-педагогічна проблема. Навчання,

виховання  й  трудова  підготовка  дітей  з  глибокими  порушеннями

інтелекту. Діти з затримкою психічного розвитку. 



Соціальний  стан  розумово  відсталих  осіб  в  сучасному суспільстві.

Соціально-педагогічні  аспекти  формування  цілей  виховання  та  навчання

розумово відсталих дітей.

Розумова відсталість. Розвиток вчень про розумову  відсталість. Мета і

завдання виховання та навчання розумово відсталих  дітей різних категорій в

сучасній  олігофренопедагогіці.

Психолого-педагогічна  характеристика  глибоко  розумово  відсталих

дітей.  Дидактичні  принципи  навчання  і  виховання  дітей  з  глибокими

порушеннями інтелекту.

Мета, завдання і зміст роботи з соціально-трудової адаптації глибоко

розумово відсталих дітей.

Поняття “затримка психічного розвитку” та її класифікація.

Особливості сприймання, уваги, пам’яті, мислення і мовлення дітей із

ЗПР (у віковому аспекті).

Особливості готовності дітей із ЗПР до навчання в школі. Особливості

засвоєння навчального матеріалу дітьми із ЗПР.

Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів із ЗПР.

Особливості корекційно-виховної роботи в дошкільних закладах та в

школі для дітей із ЗПР.

ДІТИ  З ІНШИМИ ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату. Діти з порушеннями

спілкування  та  поведінки.   Діти  з  комплексними  порушеннями.

Характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Психолого-

педагогічна класифікація порушень.

Корекційно-педагогічна  робота  при  навчанні  дітей  з  церебральним

паралічем.  Особливості  пізнавальної  діяльності  й  сприймання навчального

матеріалу.



Принципи навчання та виховання таких дітей різних вікових груп.

Особливості  трудового  навчання  в  спеціальних школах  для  дітей  із

ДЦП.

Психологічна  характеристика  дітей  з  порушеннями  поведінки:

психопатії  конституціонального  (шизоїдні,   епілептоїдні,  циклоїдні  та

психостенічні) й органічного (збудливого  й розгальмованого) генезу.

Особливості  вищої  нервовоі  діяльності  у  дітей  даної  категорії.

Особливості пізнавальної діяльності. Принципи навчання і виховання дітей в

закладах спеціального призначення.

Корекційно-виховна  робота  з  дітьми,  що  мають  порушення  спіл-

кування  й поведінки.

Загальна  характеристика  дітей  з  комплексними  порушеннями.

Проблеми  навчанням  та  вихованням  дітей  з  комплексними

порушеннями  в спеціальних  закладах освіти.
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