
КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 
Мета курсу – розуміння шляхів інноваційного розвитку інклюзивного 

освітнього процесу України  в умовах реформаційних перетворень. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як основи 

психодіагностики та психокорекції, психологічні основи інклюзивної освіти, 
психологічні проблеми в контексті сім’ї, психологічні технології інклюзивної 
практики, реабілітаційна психологія. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову). 

Програмні результати навчання: 
знати: концепції, принципи, основних закономірностей корекційної 

педагогіки, розуміння ключових понять у цій сфері;  закономірностей 
розвитку особистості у різних вікових періодах; особливості комплексного 
підходу до організації інклюзивного освітнього процесу; технології та 
організаційні умови навчання і виховання; особливості індивідуального 
підходу відповідно до можливостей розвитку учнів з особливими потребами. 

уміти: генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 
професійних завдань в інклюзивному освітньому середовищі; діяти на основі 
принципів деонтології корекційної педагогіки; будувати партнерські 
відносини з усіма суб’єктами інклюзивного освітнього процесу. 

володіти: науково обґрунтованими методами та сучасними 
технологіями організації навчання учнів з особливими освітніми потребами з 
урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;  комунікацією з  
педагогічними працівниками, спеціальними педагогами, дітьми з особливими 
освітніми потребами та їхніми батьками. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретико-методологічний підхід. Філософсько-методологічний аналіз 
сучасного стану освіти в Україні та за кордоном. Науковий світогляд та 
принципи деонтології корекційної педагогіки. Партнерські відносини з усіма 
суб’єктами інклюзивного освітнього процесу.  
Моделювання корекційно-педагогічних підходів. Закономірності розвитку 
особистості з особливими освітніми потребами у різних вікових періодах. 
Особливості комплексного підходу до організації інклюзивного освітнього 
процесу. Технології та організаційні умови навчання і виховання, сучасні 
методики і технології.  
Аналіз і вдосконалення корекційно-педагогічних підходів. Розуміння 
науково обґрунтованих методів та сучасних інформаційних технологій 
організації навчання учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням 
їх вікових та індивідуальних особливостей і можливостей. Способи адаптації 
та диференціації змісту навчальних програм. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 
годин самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік 


