
Програма навчальної дисципліни 

Зміст дисципліни: 

Модуль 1.  

Загальні питання корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 

Тема 1. Корекційна педагогіка в системі наукових знань. Шляхи 

становлення корекційної педагогіки. Галузі корекційної педагогіки. Предмет, 

завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки. 

Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні. 

Тема 2. Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і 

виховання дітей які потребують корекції психофізичного розвитку. 

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку. Причини 

порушень психофізичного розвитку. Особливості процесу аномального 

розвитку.   

Тема 3. Особливості педагогічного супроводу дітей з різними 

психофізичними вадами в умовах інклюзивного навчання. 

Базові моделі інклюзивного навчання. Принципи корекційно-педагогічної 

роботи в інклюзивному навчальному закладі.  Загальні рекомендації щодо роботи з 

дітьми, які мають відповідні порушення психофізичного розвитку. Взаємодія 

дошкільного закладу і сім'ї. 

Тема 4.  Сучасна система освітньо-корекційних послуг в Україні 

Диференціація системи закладів для дітей, що потребують корекції 

психофізичного розвитку. Принципи відбору дітей у спеціальні заклади. 

Діяльність та функції ПМПК. Можливості інтегрованої та інклюзивної освіти 

дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку. 

Тема 5. Особливості індивідуалізації розвитку, навчання і виховання 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного закладу. 

Значення організації спостережень за дитиною. Планування процесу 

формального оцінювання. Особливості співпраці батьків, вихователів, фахівців 

під час спостереження, оцінювання дитини. Використання результатів 

спостереження і оцінювання. Індивідуалізоване навчання, методи 

індивідуалізованого навчання, особливості складання індивідуальної програми 

розвитку дитини з особливими  освітніми потребами. 

Тема 6. Контроль знань матеріалу Модуля 1. 

Модуль 2. 

            Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 



Тема 7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

сенсорними порушеннями. 

        Класифікація осіб з вадами слуху . Основні особливості психічного 

розвитку та навчально-пізнавальної діяльності глухих і слабочуючих дітей, їх 

спілкування та міжособистісних стосунків.  Система освіти дітей з вадами слуху. 

Класифікація осіб з порушеннями зору, її значення для освітньої та корекційно-

реабілітаційної практики. Умови виховання і навчання дітей з сенсорними 

порушеннями в умовах інклюзивного навчання.  

Тема 8. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями 

інтелекту (розумово відсталі, ЗПР). 

      Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з інтелектуальною 

недостатністю. Поняття, ступені і форми розумової відсталості. Типологія ЗПР 

(класифікація К.С. Лебединської). Особливості психічних процесів дітей із ЗПР 

та їх навчальної діяльності. Проблема вивчення, навчання та виховання дітей із 

ЗПР в умовах інклюзивного навчання.   

Тема 9. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями 

мовлення. 

   Причини порушення мовлення. Класифікація порушень мовлення. 

Навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення. Особливості роботи 

вчителя з дітьми з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання. 

Тема 10. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

психопатичними формами поведінки (порушення поведінки та емоційно-

вольової сфери) 

Класифікація психопатичних форм поведінки:неврози, психопатії та психічні 

переживання у дітей. Причини виникнення порушень поведінки у дітей та 

підлітків. Епілепсія. Класифікація, види, причини виникнення. Дитяча 

шизофренія. 

       Тема 11. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

порушеннями опорно-рухової системи.  

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату та моторного розвитку. 

Дитячий церебральний параліч. Особливості мовленнєвого і психічного 

розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем. Корекційна робота при ДЦП. 

Особливості розвитку, навчання та залучення в інклюзивний простір дітей із 

ДЦП. 

Тема 12. Контроль знань матеріалу Модуля 2. 
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