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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 

 Предмет вивчення дисципліни є вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні 

засади технологій корекційно-розвиваючого навчання. 

 Пререквізити курсу: дисципліна «Технології корекційно-розвиваючого навчання» 

розроблена для студентів першого рівня вищої освіти «бакалавр» і викладається на третьому курсі 

навчання. Вона є варіативною дисципліною (за вибором студента), яка надає додаткові знання у 

підготовці студентів для подальшого вивчення інших базових дисциплін, таких як «Географія в 

ЗОНЗ та методика її викладання», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Соціальна педагогіка» та 

ін. 

Дисципліна базується на попередніх знаннях студентів, які були отримані під час вивчення 

курсів «Загальна та вікова психологія», «Педагогіка», «Основи охорони праці та БЖД». Знання та 

вміння, що отримують студенти після проходження курсу «Технології корекційно- розвиваючого 

навчання» є необхідними для роботи з дітьми, що мають вади розвитку і сприяють їх успішній 

соціалізації. 

Мета курсу – формування фахових компетентностей, що дають змогу працювати з різними 

категоріями учнів з обмеженими можливостями  життєдіяльності. 

Завдання курсу  

- ознайомити з сутністю, принципами, основними поняттями корекційної педагогіки; 

- розкрити теоретичні засади технологій корекційно-розвиваючого навчання; 

- здійснювати моделювання технологій навчання для учнів з різними обмеженими 

можливостями життєдіяльності. 

Очікувані результати. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

• основні поняття корекційної педагогіки; 

• фактори шкільної дезадаптації, їх характеристику; 

• передумови розвитку адаптаційних порушень та форми їх прояву; 

• основні види порушень; 



• діагностику порушень шкільної адаптації; 

• загальнопедагогічні принципи корекційно-розвиваючого навчання; 

• технології корекційно-розвиваючого навчання; 

• форми корекційної роботи; 

• напрямки і методи педагогічної роботи з профілактики та корекції відхилень у поведінці 

дітей; 

• форми взаємодії суб'єктів освітнього процесу в діагностично- корекційній роботі з дітьми 

ризику шкільної дезадаптації; 

• умови оптимальної взаємодії суб'єктів. 

вміти: 

• використовувати знання про основи корекційної педагогіки в виховно- освітній роботі з 

дітьми групи ризику; 

• аналізувати дані поточної і етапної педагогічної діагностики; 

• розробляти технології навчання географії дітей з обмеженими можливостями 

життєдіяльності. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та лабораторних занять (12 год.), організації 

самостійної роботи студентів (24 год.). 

Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та лабораторних заняттях, але у 

значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми навчання під 

час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні (лекція, 

пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні (практичні роботи); робота з підручником 

(під керівництвом викладача, самостійна робота студентів).  

 

 Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Теорія і практика технологій кореційно-розвиваючого навчання 

Тема 1. Теоретичні основи корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності 

Тема 2. Технології корекційно-розвивального навчання як складова інклюзії. Сутність та зміст 

корекційної-розвивальної роботи. 

Тема 3. Особливості корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з вадами розвитку. 

Тема 4. Прогнозування і методика реалізації технологій корекційно розвивальних цілей у процесі 

спеціального навчання. 

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції теорії і практики технології корекційно- розвиваючого 

навчання в інклюзивній освіт. Реалізація системи інклюзивної освіти. 

Тема 5. Формування корекційно-розвиваючої програми для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема 6. Підготовка батьків до здійснення корекційного впливу на розвиток дитини. 

Тема 7. Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. Модифікація й адаптація 

курикулуму. 

Тема 8. Індивідуальний навчальний план: зміст, функції, процес розробки, аналіз складових. 

Тема 9. Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 20 10 10 40 100 

 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який виконав усі 

обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 

опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж мінімум 

для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних занять чи 

самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за яку отримана 

незадовільна оцінка. 

 

Самостійна робота студентів. 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 

потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 

контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 

включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від студента 

систематичну самостійну роботу. 

 


