




Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Технології корекційно-розвиваючого навчання» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми першого рівня підготовки (бакалавр) спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географії). 

Даний курс розрахований на поглиблення професійної підготовки учителів-біологів в галузі 

сучасної корекційної педагогіки і ґрунтується на міждисциплінарному підході. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні засади технологій 

корекційно-розвиваючого навчання. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

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. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теорія і практика технологій кореційно-розвиваючого навчання. 

2. Сучасні тенденції теорії і практики технології корекційно-розвиваючого навчання в 

інклюзивній освіт. Реалізація системи інклюзивної освіти. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

- Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ЗК2 - Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів). 

ЗК3 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК10 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК6 - Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного керівника, 

педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі аналізу та 

осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  інноваційних методів та 

освітніх технологій для відповідного забезпечення належної якості навчально-виховного процесу 

в закладах освіти 

ФК14 - здатність моделювати, планувати та конструювати процес навчання географії в школі 

відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням гігієнічних вимог до 

нього, із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в тому числі і інформаційних, для 

забезпечення якості навчально-виховного процесу; застосовувати методи діагностування 

навчальних досягнень учнів з географії, здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації 

та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху 

ФК20 - здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей різних вікових груп з 

особливими потребами відповідно до їхніх можливостей, адаптації навчальних матеріалів з 

урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами, 



проведення навчально-розвивальних, виховних, соціально-адаптаційних заходів, використання 

технологій інклюзивної освіти у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в освітніх 

закладах 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

ПРН5 - знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: вікові та індивідуальні 

психологічні особливості особистості учня, основні психічні процеси, зміст педагогічних теорій, 

основні категорії педагогіки, методи педагогічних досліджень, закономірності, принципи та 

методи навчання та виховання, особливості фізичного розвитку учня, функціональні обов’язки 

вчителя та класного керівника тощо 

ПРН13 - виконує функціональні обов’язки вчителя географії та класного керівника, педагогічно 

мислить, застосовує творчий підхід до педагогічної діяльності, моделює та розв’язує педагогічні 

ситуації, планує навчально-виховну роботу з дітьми, педагогами та батьками, застосовує 

індивідуальний підхід 

ПРН21 - вміє оцінити здоров’я особистості, визначити допустимий рівень фізичного 

навантаження, визначає критерії і показники психічного й психофізичного розвитку дітей, 

враховує отримані дані при виборі методик і технологій навчання і виховання, розробляє  

ефективні індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами,  

ПРН26 - розуміє значення культури як форми людського існування, цінує різноманіття та 

мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва  

ПРН27 - формує комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями 

(вихованцями) та їхніми батьками із дотриманням етичних норм спілкування, принципів 

толерантності, творчого діалогу, співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників освітнього 

процесу  

ПРН31 - забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх 

учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних особливостей, здійснює педагогічний  

супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого 

вибору життєвого шляху 

Очікувані результати навчання. 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. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

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

Тема 1. Теоретичні основи корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності 

Проблема корекційної спрямованості навчання осіб з вадами інтелекту в історії 

олігофренопедагогіки. Дослідження проблеми корекції інтелектуальних порушень у сучасній 

корекційній психопедагогіці (кінець ХХ –ХХІ століття). Предмет курсу – корекційна педагогіка. 

Основні терміни та поняття дисципліни ―корекційна педагогіка. Зв'язок дисципліни з окремими 

науками. 

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

зміст корекційної-розвивальної роботи. 

Визначення корекційної роботи, компоненти, принципи та умови її реалізації. Координація 

діагностики та корекції. Принципи корекційно- розвивальної роботи. Основні моделі корекції: 

загальна, типова, індивідуальна. 

Характеристика об’єкту корекції при порушеннях пізнавальної діяльності. Принципи 

побудови корекційно-розвивальних програм: системності корекційних, профілактичних і 

розвивальних задач; єдності діагностики і корекції; пріоритетності корекції причинного типу; 

діяльнісний принцип корекції; урахування вікових, психологічних й індивідуальних особливостей 

дитини; комплексності методів психологічного впливу; активного залучення соціального оточення 

до участі в корекційній програмі; опори на різні рівні організації психічних процесів; 

програмованого навчання; зростання складності; урахування обсягу і ступеня різноманітності 

матеріалу; урахування емоційного забарвлення матеріалу. 

Форми організації процесу навчання в інклюзивній школі. Форми корекційно-розвивального 

освітнього процесу. 

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

Залежність змісту та методики корекційної роботи від ступеня та виду інтелектуального 

недорозвитку, якісних особливостей структури дефекту, клінічного діагнозу, віку дітей. 

Загальна характеристика дітей з відхиленнями у розвитку. Причини та класифікація 

відхилень у розвитку. Дисгармонічний психічний розвиток дітей. Загальна характеристика 

девіантної поведінки. Форми девіантної поведінки. 

Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Особливості психічного розвитку дітей-

олігофренів. Класифікація олігофренії. Особливості корекційної роботи з розумово відсталими 

дітьми. 

Діти із затримкою психічного розвитку. Типи затримки психічного розвитку та їх психолого-

педагогічна характеристика. Діагностика затримок дитячого психічного розвитку та особливості 

корекційно-виховної роботи. 

Діти з комплексним порушенням розвитку. Сліпоглухонімі. Школярі з поєднанням 

сенсорного та інтелектуального дефектів. 

Організація корекційної роботи з розумово відсталими дітьми у різних типах закладів. 

Організація корекційної роботи з школярами, які мають затримку психічного розвитку. 

Поняття компенсації, декомпенсації, корекції осіб з дефектами у розвитку. 

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

процесі спеціального навчання. 

Поняття корекційної спрямованості навчання при порушеннях пізнавальної діяльності. 

Індивідуальна картка розвитку дитини. Схема аналізу корекційно - розвиваючої спрямованості 

уроку. Показники результативності корекційного впливу в процесі навчання і виховання. 

Корекційна спрямованість принципів навчання учнів з порушеннями інтелекту. Принцип 

науковості процесу навчання. Принцип виховуючої спрямованості навчання. Технології 

корекційно - розвиваючої спрямованості принципів навчання, що стосуються діяльності вчителя і 



методики його викладання. Принцип доступності знань, активності і свідомості, наочності у 

навчанні. Зміст та прийоми реалізації індивідуального підходу. 

Корекційна спрямованість дидактичних методів у навчанні дітей з порушеннями інтелекту. 

Методика корекції порушень розвитку у процесі навчання розумово відсталих дітей. 

Формування процесу порівняння. Формування мотиваційної сфери та розвитку інтересів, розвитку 

самооцінки. Умови ефективного застосування знань на практиці 

 

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. 

Основні принципи організації корекційного супроводу дітей у навчальному процесі. Основні 

напрями корекційно-розвиваючої роботи. Періоди комплексної програми корекційно-

розвивального спрямування: ввідний, основний, заключний. Поради вчителям при роботі з 

«особливими дітьми». Критерії ефективності корекційно - розвиваючої програми. 

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

Співпраця з батьками розумово відсталих дітей в умовах різних типів закладів і служб. Зміст 

і методика навчання батьків окремим корекційним прийомам і методам виховання дитини у сім’ї. 

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

адаптація курикулуму. 

Зміст нормативно-правової бази інклюзивного навчального закладу. Навчальний план. 

Типові навчальні плани. Робочі навчальні плани. Навчальні програми. Підручник. Методи 

навчання в умовах інклюзії. Курикулум та його формування. 

Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулуму. 

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

Загальна характеристика індивідуального навчального плану: зміст та функції. 

Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму. Розробка індивідуального навчального 

плану. Підготовка та вимоги до підписання ІНП. Аналіз основних компонентів індивідуального 

навчального плану. Співпраця з батьками як з рівноправними членами команди. 

Тема 9. Система оцінювання в умовах інклюзивного навчання. 

Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. Критерії 

оцінювання навчальних досягнень. Функції контролю. Дидактичні принципи здійснення 

контролю. Об'єкти, види, методи, контролю. Оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами. Особливості без бального оцінювання навчальних досягнень 

учнів з особливими освітніми потребами. Оцінювання за допомогою портфоліо. Проблема 

готовності до шкільного навчання дитини з особливими освітніми потребами. Формування 

контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра, з особливими освітніми потребами. 
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