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Програма  

Корекційна психопедагогіка 

І. Пояснювальна записка 

Дисципліна “Корекційна психопедагогіка” розрахована для студентів 

дефектологічних факультетів, що готують учителів для загальноосвітніх шкіл для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. Курс “Корекційна психопедагогіка” становить науково-

теоретичну базу у формуванні майбутніх педагогів дошкільних, шкільних 

загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю та 

реабілітаційних центрів. Він повинен забезпечити необхідний якісний рівень професійної 

підготовки корекційного педагога, який може у відповідності з актуальними завданнями 

корекційної психопедагогічної науки та практики  творчо і продуктивно розв’язувати 

комплексні  корекційно-розвиткові  та педагогічно-виховні  проблеми спеціального 

навчання, особистісного становлення і соціалізації осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

  Метою програми є підготовка корекційного педагога до адаптаційної та 

реабілітаційної діяльності, яка полягає у створенні необхідних психолого-педагогічних 

умов для найбільш повної соціальної адаптації, інтеграції та інклюзії у суспільство дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

За навчальним планом спеціальності 6.010105. Дефектологія 

(Корекційнапедагогіка) вивчення курсу “Корекційна психопедагогіка” передбачено 

протягом третього і четвертого семестрів.  Навчальний матеріал курсу розподілено на сім 

модулів. У тематичному плані години кожного модуля  розподілені за видами навчальних 

занять та самостійної роботи студентів. Навчальним планом передбачено 7 кредитів. З них 

72 години – лекційних, 8 годин – практичних , 12 годин – семінарський, 6 годин – 

лабораторних, 42 години – індивідуальна робота і 112 годин самостійної роботи. 

Контрольні заходи (модульний контроль), залік - у 3 семестрі, екзамен – у 4 семестрі 

       Програма курсу “Корекційна психопедагогіка” передбачає такі види занять: лекції, 

практичні заняття, семінарські заняття, лабораторні заняття, індивідуальна робота, 

самостійна робота студентів. 



Зміст програми курсу “Корекційна психопедагогіка” відповідає основним вимогам 

кваліфікаційної характеристики спеціальності і реалізує тісні зв’язки з клінічними та 

анатомо-фізіологічними основами наукової галузі “Корекційна педагогіка”. 

Дисципліна “Корекційна психопедагогіка ” розглядає такі завдання:  

 формування у студентів категоріальних понять корекційної психопедагогіки на 

основі вивчення історії та науково-практичної логіки їх становлення;  

 забезпечення студентів знаннями теорії та практики роботи з дітьми, які мають у 

структурі свого розвитку інтелектуальні вади;  

 прищеплення особливого ставлення до дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку;  

 стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, спрямованої на 

визначення ефективних шляхів подолання наслідків розладів інтелекту у дітей;  

 навчання моделюванню, здійсненню та організації системи спеціальної допомоги 

дітям в діапазоні від раннього до дошкільного, від дошкільного до шкільного, від, 

власне, шкільного до юнацького віку.  

При вивченні курсу “Корекційна психопедагогіка” студенти повинні оволодіти 

широким спектром вмінь: 

 Аналізувати стан сучасної соціальної та психолого-педагогічної  

допомоги розумово відсталим дітям на основі теоретичного опрацювання спеціальної 

літератури. 

 Розуміти  основні проблеми корекційного навчання та виховання,  

точно та послідовно визначати систему принципів, методів, прийомів та корекційних 

засобів навчання та виховання дітей різних вікових категорій.  

 Застосовувати методи психолого-педагогічного дослідження з метою  

визначення особливостей розвитку дітей та специфіки застосування форм та видів 

корекційної роботи в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах.  

 Використовувати дані про закономірності розвитку дітей  з різним  

типом дизонтогенезу при аналізі та складанні шкільних та індивідуально-корекційних 

програм.  



 Визначати прогноз інтелектуальної та особистісної динаміки розвитку  

дітей і згідно даних прогнозу створювати моделі їх соціальної інтеграції.  

 Використовувати різні методи та прийоми навчання, виходячи з  

пізнавальних можливостей та перспектив розвитку дітей з недоліками інтелекту.  

 Здійснювати специфічний та індивідуальний підхід до розумово  

відсталих дітей на основі знань структури дефекту, соціальних умов виховання, 

соматичного стану, здібностей, мотиваційної, афективної, сенсорної, когнітивної сфер 

розвитку їхньої особистості.  

 Аналізувати, оцінювати та узагальнювати явища педагогічного процесу  

в спеціальних (корекційних) дошкільних, шкільних закладах та  реабілітаційних центрах.  

 Порівнювати і визначати сутність корекційного компоненту різних  

педагогічних шкіл, спрямованих на подолання інтелектуальних вад розвитку дитини та 

застосовувати отримані знання для власного корекційно-педагогічного досвіду.  

 Працювати з батьками дітей з вадами інтелекту: надавати їм  

інформаційну, консультативну та методичну допомогу відповідно  до особливостей 

розвитку дітей, умов їх виховання та оптимістичного прогнозування результатів 

корекційного впливу.  

 Визначати та удосконалювати форми та зміст корекційно- 

педагогічного процесу, спрямованого на подолання порушень інтелектуального розвитку 

у дітей. 

Вивчення навчальної дисципліни “Корекційна психопедагогіка” базується на 

принципах кредитної модульно-рейтингової системи навчання, яка забезпечує 

систематичну роботу студентів з використанням модульної  системи навчання та 

рейтингового оцінювання в якості засвоєння навчального матеріалу. 

    На семінарських заняттях  студенти уточнюють, розширюють та закріплюють  отримані 

в процесі самостійної роботи знання й уміння.  



На лабораторно-практичних заняттях студенти відвідують різні типи дошкільних і 

шкільних загальноосвітніх навчальних закладів,  реабілітаційні центри, знайомляться зі 

специфікою роботи цих закладів, особливостями корекційного та реабілітаційного 

процесів з різними категоріями дітей, зокрема, навчанням та вихованням дітей  з 

інтелектуальною недостатністю, затримкою психічного розвитку, з порушеннями 

мовлення, опорно-рухового апарату. 

    Самостійна робота студентів передбачає самостійну підготовку до аудиторних занять і 

модульного контролю.   

Поряд з аудиторними заняттями планується виконання індивідуальної аудиторної 

роботи під керівництвом викладача і здійснюється модульний контроль.  

Навчально-методична карта дисципліни  (п.IV) подає структуру навчального курсу 

за змістом і видами навчальної діяльності у поєднанні з графіком навчального процесу та 

складання окремих модулів. Кожен модуль передбачає різні форми контролю.  

Рейтингова система оцінювання (п.V) дозволяє враховувати як поточну підготовку 

студентів до аудиторних занять, так і визначати рівень засвоєння навчального матеріалу 

окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна оцінка) виставляється за рейтинговими 

показниками з можливістю її покращення під час семестрового екзамену. Тематика 

індивідуальних завдань (п.VI) дозволяє студентам самостійно планувати терміни та 

обсяги змісту самостійної навчальної діяльності, прогнозувати її результативність.  

       Програма включає список рекомендованої, основної та додаткової літератури. Також 

студенти повинні постійно використовувати матеріали періодичної преси, наукових 

досліджень. 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Тематичний план 

розподілу навчального часу за модулями та видами занять 

Напрям: 6.010105. Корекційна освіта.               

№ 

модуля 

Назви модулів Кредити Кількість годин 

Всього Самостійна 

робота 

Аудиторних Лекції Практичні Семінарські лабораторні Індивідуалдьна 

робота 

1. Загальні 

питання теорії 

корекційної 

психопедагогіки 

0.4 16 4 12 6 - 2 - 4 

2. Системи 

педагогічного 

впливу на 

ранній та 

дошкільний 

розвиток дітей, 

які потребують 

корекції 

фізичного та 

(або) 

розумового 

розвитку 

0.6 14 6 8 2 2 2 - 2 

    3. Основи 

дидактики 

корекційної 

психопедагогіки 

2.1 76 32 44 18 4 4 2 16 

    4. Навчальна 

корекційно-

виховна робота 

з дітьми, які 

потребують 

корекції 

фізичного та 

(або) 

розумового 

розвитку 

0,9 32 16 16 10 - 2 - 4 

     5. Теоретико-

методичні 

основи 

виховання 

дітей,які 

потребують 

корекції 

фізичного та 

(або) 

розумового 

1.5 54 26 28 18 - 2 - 8 



розвитку 

    6. Корекційна 

дошкільна 

педагогіка та 

гуманітарні 

системи 

1 38 16 22 14 2 - 2 4 

    7. Розвиток, 

компенсація та 

корекція 

особистості 

дітей з важкими 

порушеннями 

психофізичного 

розвитку 

0.6 22 12 10 4 - - 2 4 

Всього 7 252 112 140 72 8 12 6 42 

 

Самостійна робота студентів (розкрита в навчальному посібнику «Методичні 

матеріали і завдання для самостійної роботи студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Зміст лекційних занять: 

Модуль І.Загальні питання теорії корекційної педагогіки 

Сучасні проблеми корекційного навчання та виховання.  

Вихідні теоретичні положення корекційної педагогіки  

Лікувальна педагогіка, її завдання та принципи.  

Теоретичний аналіз становлення корекційно-педагогічної допомоги дітям з відхиленням у 

розвитку.  

 

Модуль ІІ. Системи педагогічного впливу на ранній та дошкільний розвиток дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей.  

Організація ранньої допомоги дітям з порушеннями розвитку  

Рання стимуляція психомоторного розвитку  

Лікувально-педагогічна робота при розумовій відсталості.  

 

Модуль ІІІ.Основи дидактики корекційної педагогіки. 

Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес.  

Процес навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

Принципи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.  

Зміст корекційної освіти та його сутність.  

Методи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.  

Форми організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю  

Урок як основна форма організації навчального процесу дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

Педагогічний колектив у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.  

Перевірка та облік знань, умінь та навичок умінь  

Керівництво та контроль у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю  

 



Модуль ІV.Навчальна корекційно–виховна робота з дітьми, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку. 

Теоретичні основи навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку.  

Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей із порушеннями 

мовлення.  

Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей із ЗПР.  

Принципи побудови та організації корекційно-виховного процесу у загальноосвітньому 

навчальному закладі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  

Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації дітей з аутизмом.  

Педагогічна допомога дітям з корекції дефіцитарних шкільно-значимих функцій.  

Модуль V.Теоретико-методичні основи виховання дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

Сутність, принципи та завдання виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.  

Зміст, основні напрями та методи виховання у загальноосвітньому навчальному закладі 

для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

Трудове навчання і виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю  

Моральне виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

Естетичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.  

Фізичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.  

Формування дитячого колективу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

Позакласна робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

 

Модуль VІ. Корекційна дошкільна педагогіка та гуманітарні  системи.  

Вихідні теоретичні положення і принципи дошкільної корекційної педагогіки.  

Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку  

Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку, хворими 

на дитячий церебральний параліч  

Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку при 

аутизмі, аутистичних рисах особистості та порушеннями мовлення.  

Корекційна спрямованість виховання та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями 

поведінки і діяльності.  



Корекційно-педагогічна робота з дошкільниками з  порушеннями мовлення.  

Корекційна спрямованість педагогіки Марії Монтессорі.  

Педагогіка Рудольфа Штайнера  

 

 

Модуль VІІ.Розвиток, компенсація та корекція особистості дітей з важкими 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Основні групи дітей зі складними порушеннями та значення їх психолого-педагогічного 

вивчення.  

Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складними 

порушеннями  

Тематика семінарських занять 

1. Вихідні теоретичні положення корекційної  педагогікиРеабілітація дитини 

раннього та дошкільного віку. 

2. Типи уроків у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

3. Принципи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю 

4. Інтегрована та інклюзивна форми навчання дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або)розумового розвитку. 

5. Зміст, принципи і методи виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з інтелектуальною недостатністю 

Тематика практичних занять. 

1. Характеристика системи ранньої допомоги дітям з порушеннями розвитку. 

2. Характеристика лікувально-педагогічної роботи при розумовій відсталості 

3. Характеристика методів навчання дітей з інтелектуальною недостатністю 

4. Характеристика основних форм організації навчального процесу у 

загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

 

5. Особливості виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з інтелектуальною недостатністю. 

6. Характеристика позакласної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з інтелектуальною недостатністю. 

Тематика лабораторних занять 

1. Ознайомлення з роботою реабілітаційного центру для дітей раннього та 

дошкільного віку 

2. Реалізація методів навчання дітей з інтелектуальною недостатністю 

3. Спостереження уроків у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю 

4. Особливості проведення самопідготовки у навчальних закладах для дітей з 

інтелектуальною недостатністю 

5. Профорієнтаційна робота з дітьми з інтелектуальною недостатністю 



6. Корекційно-педагогічна робота з дошкільниками з порушеннями психофізичного 

розвитку 

7. Ознайомлення з корекційно-компенсаторною роботою у дитячих будинках для 

дітей з важкими порушеннями психофізичного розвитку. 

IV. Рекомендована  література 

Основна : 

1.  Бгажнокова И.М.Проблемы социальной адаптации детей-сирот с нарушениями 

интеллекта/ И. М. Бгажнокова, А. Н. Гамаюнова  

// Дефектология. - М., 1997. - №1.-С.36-39. 

2.  Бгажнокова И.М. Особенности понимания и использования общекультурных норм 

поведения умственно отсталыми подростками 

/ И. М. Бгажнокова, Ф. В. Мусукаева // Дефектология. - М, 1998. - №5.– С.46-54. 

3.  Баудиш В. Сущность коррекционно-воспитательной работы во вспомогательной школе 

/ В. Баудиш // Дефектология. - 1978. - №3. – С. 42-54. 

4.  Белкин А.С.   Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы / А. С. 

Белкин. – М.: Просвещение, 2007. – 112 с. 

5.  Бондар В.І.  Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності / В. 

І. Бондар. – К.: Рад.школа, 1988. – 232 с. 

6.  Брезе Б.  Активизация ослабленного интеллекта при обучении во вспомогательных 

школах: Пер. с нем. / Б. Брезе.  – М.: Медицина, 1981. 

–240 с. 

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений, Т.5. / Под ред. Т.А. Власовой. - М.: Педагогика, 

1983.– 368с. 

8. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова – М.: Педагогика, 

1991.– 480с. 

9. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной  педагогики /Под ред. В.А.Сластенина. – М.: 

Мзд-во «Академия», 1999.– 280с. 

10. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы / Т. 

Н. Головина. – М.: Педагогика, 1974. – 120 с. 

11. Граборов А.Н. Очерки по олигофренопедагогике / А. Н. Граборов. – М.: Учпедгиз, 

1961. – 196с. 

12. Данилова Л.А. Коррекционная работа при обучении детей с церебральными 

параличами  / Л. А. Данилова  // Дефектология. – М.: 1972. – № 4.  

13. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и генновационные тенденции в 

обучении и воспитании : Хрестоматия. – М., 2001. 

 

 

14. Дефектологический словарь – М.: Педагогика, 1970.- 504 с. 



15. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе 

/ Под ред. Т.А. Власовой, В.Г.  Петровой. -М.: Просвещение, 1981.– 176с. 

16. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика / И. Г. Еременко. – К. : Вища школа, 1985. – 

326с. 

17. Єременко І.Г. Готовність розумово відсталих дітей до навчання в допоміжній школі / І. 

Г. Єременко, В.І. Турчинська. - К.: Рад. школа, 1981. –101с.40. Замский Х.С.   История 

олигофренопедагогики / Х. С. Замский. - М.: Просвещение, 1974. - 392 с. 

18. Інвалід і суспільство: Проблеми інтеграції.Випуск 1 / Збірник теоретичних та 

методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. – К., 1995.   

19. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. – М.: Просвещение, 1992. -

223 с. 

20. Козленко Н.А. Физическое воспитание учащихся вспомогательной школы / Н. А. 

Козленко. - К.: Рад. школа, 1987. – 125с. 

21. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев.  – М.: Политиздат, 

177. – 304с. 

22. Липа В.А. Социально-педагогические аспекты формирования целей коррекционного 

обучения умственно отсталых детей в истории олигофренопедагогики / В. А. Липа // 

Введение в историю олигофренопедагогики/ Под ред. А.И.Капустина. – Донецк: Лебедь, 

1966. – С.62-76 

23. Певзнер М.С. Дети-олигофрены / М. С. Певзнер. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1969. –

486с. 

 

Додаткова: 

1. Реабилитация детей (медицинская и социальная) с заболеваниями нервной системы. – 

Одесса, 1995. 

2. Рубинштейн С.Я.  Психология умственно отсталого школьника: 3-е изд. / С. Я. 

Рубинштейн. - М.: Просвещение, 1986. – 192с. 

3. Селецкий А.И.  Психология и психопатология слабоумия / А. И. Селецкий. – К.: Рад. 

Школа, 1981 – 141с. 

4. Синев В.Н.  Коррекция развития познавательных процессов у учащихся на уроках 

географии / В. Н. Синев //Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе /Под 

ред. Г.М.Дульнева. – М.: Педагогика, 1971 – С.11-38. 

5. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения: Пер. с 

англ./Под ред. Н.Ф.Талызиной. – М.: Педагогика, 1984 – 472с. 

Орієнтовні завдання для самостійної роботи: 

Модуль І. Загальні питання теорії корекційної психопедагогіки. 

Тема 1. Сучасні проблеми корекційного навчання та виховання. 

Сучасне тлумачення поняття “корекційна психопедагогіка”. 



Зміна ставлення держави щодо навчання і виховання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

Концепція спеціальної освіти аномальних дітей в Україні.  

Біологічні  та соціальні фактори, що посилюють проблеми корекційного навчання і 

 виховання.  

Філософські проблеми корекційної освіти.  

Соціокультурні проблеми корекційної освіти.  

Економічні  та правові проблеми корекційної освіти.  

Рекомендована література: 

1. Бондарь В.И. Модернизация специального образования в Украине: уроки на 

будущее / В. И. Бондарь //Дефектология. – 2006. - №6. – С. 67-72.  

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики / Н. Н. 

Малофеев //Дефектология, 1996. - №1. – С.3-10.  

3. Специальная педагогика/ Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Изд. центр «Академия». – 

2004. – 400 с.  

Орієнтовний план семінарського заняття: 

1. Вихідні теоретичні положення корекційної педагогіки.  

2. Співвідношення понять розвиток, навчання, виховання, корекція, їх сутність.  

3. Сутність та взаємозв”язок понять: компенсація, реабілітація, абілітація дошкільна, 

шкільна, соціальна.  

4. Сутність понять інтеграція, соціалізація стосовно корекційної педагогіки.  

Рекомендована література: 

1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика / И. Г. Еременко.- К.:Вища школа, 1985. – 

326 с.  

2. Основы коррекционной педагогики:Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учебн. 

заведений /А.Д.Гонеев, Н.И. Лифинцева и др. / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Изд. 

центр.”Академия”, 2002. – 272 с.  

 

3. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. Академіка 

В.І.Бондаря. – Луганськ.: Альма-матер, 2003. – 436 с.  

Орієнтовний план практичного заняття: 

1. Зміст освіти у загальносвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

2. Аналіз Державного стандарту освіти осіб з порушеннями фізичного та (або) 

розумового розвитку. 

3. Аналіз Базового навчального плану. 

4. Аналіз тематичних навчальних планів. 

5. Аналіз навчальних програм. 

6. Аналіз підручників. 



7. Наочні посібники: 

8. Державний стандарт початкової освіти осіб з порушеннями фізичного та (або) 

розумового розвитку.  

9. Навчальні програми для підготовчого – четвертого класів для розумово відсталих 

учнів.  

10. Підручники для допоміжної школи.  

 

Орієнтовний план лабораторного заняття: 

Тема: Ознайомлення з роботою закладів, які надають ранню допомогу дітям з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Мета лабораторного заняття: на прикладі роботи благодійного товариства “Джерела” 

ознайомити студентів з формами та видами ранньої допомоги дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

Завдання лабораторного заняття: ознайомити студентів з психолого-педагогічною 

допомогою, яку надають малюкам та дошкільникам з порушеннями психофізичного 

розвитку. Формувати уміння спілкуватися з дітьми, які мають порушення психофізичного 

розвитку. Проаналізувати відвідані заняття з малювання та ручної праці на предмет їх 

корекційно-компенсаторної та розвиткової спрямованості. 

Орієнтовні тестові завдання: 

        Модуль І. Загальні питання теорії корекційної психопедагогіки. 

1. Проблеми спеціального навчання і виховання посилюють такі фактори:  

а) психічні; 

б) соціально-економічні; 

в) теоретичні; 

г) словесні. 

2. Вітчизняна система навчання й виховання дітей з інтелектуальними порушеннями 

опирається на положення Л.С.Виготського про:  

а) диференційований підхід;  

б) індивідуальне навчання; 

в) складну структуру дефекту; 

г) соціалізацію. 

3. Головний принцип лікувальної педагогіки:  

а) розумовий розвиток дитини; 

б) тісний взаємозв”язок лікувального і педагогічного процесів; 

в) зв”язок з клінічною медициною; 



г) максимальне дотримання прав дитини. 

4. Автор висловлювання: “Диференціація повинна стати основним правилом всього 

нашого життя”:  

а) О.М.Граборов; 

б) В.П.Кащенко; 

в) Л.С.Виготський; 

г) І.Г.Єременко. 

5. Корекційна психопедагогіка тісно пов”язана з такими науками, як:  

а) філософія; 

б) соціологія; 

в) аеронавтика; 

г) геодезія. 

6. Еволюція ставлення держави і суспільства до розумово відсталих включає:  

а) три періоди; 

б) чотири періоди; 

в) п’ять періодів; 

г) два періоди. 

7. Довести, що контроль за психічним здоров’ям дітей, починаючи з раннього віку: від 0 

до 3 років – актуальний напрям корекційної психопедагогіки на сучасному етапі: 

________________________________________________ 

8.Об’єкт корекційної психопедагогіки:________________________________ 

9 . Предмет корекційної психопедагогіки на сучасному етапі:_____________ 

10. Завдання корекційної педагогіки: 

а)_________________________________________________________________б)_________

________________________________________________________в)____________________

_________________________________________ 

Тематика і рекомендації щодо підготовки курсових робітз   дисципліни «Корекційна 

психопедагогіка» 

1. Пояснювальна записка 

За навчальним  планом спеціальності “корекційна освіта“ студенти пишуть курсові роботи 

на 2 курсі.         

       Підготовка курсової роботи триває протягом ІІІ -ІV семестрів.  

Робота подається до захисту в кінці ІVсеместру.Це перша кваліфікаційна робота, яку 

виконують студенти.  



       Курсові роботи допомагають перевірити знання студентів та виявити їхні уміння 

самостійно орієнтуватися у різноманітних проблемах корекційної психопедагогіки, 

виявляти власне ставлення до теоретичного матеріалу з обраної теми. 

       Виконуючи курсові роботи, студенти поглиблюють знання з усіх розділів корекційної 

психопедагогіки, вчаться аналізувати теоретичний матеріал, ефективно використовувати 

власний досвід, набутий під час пасивної практики і практично-лабораторних занять та 

досвід педагогів спеціальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку. 

       Більшість тем курсової роботи мають практичну спрямованість, що дає можливість 

студентам розкрити  особливості психофізичного розвитку розумово відсталих дітей та 

засоби корекційно-розвиткової роботи з ними. 

       Запропонована тематика курсових робіт містить теми, недостатньо висвітлені у 

спеціальній педагогічній літературі, тому студентам доведеться користуватися 

літературою, що стосується інших наукових галузей: спеціальної психології, логопедії, 

нейрофізіології, медицини тощо. Це передбачає використання студентами досвіду роботи 

учителів, вихователів, логопедів, психологів, педагогів спеціальних дитячих будинків та 

реабілітаційних центрів. 

       Тематика курсових робіт дібрана відповідно до програми з курсу “Корекційна 

психопедагогіка” для студентів спеціальності “Корекційна освіта“. Із запропонованих тем 

курсових робіт студент обрає одну, найбільш близьку й доступну йому за змістом, під час 

написання якої він може ефективно використовувати власні  знання, матеріал практики.  

       Обравши тему курсової роботи і склавши її план-проспект, студент погоджує його з 

керівником та переходить до вивчення і опрацювання літератури, яка подана до кожного 

розділу. Опрацювавши самостійно науково-методичну літературу, студент аналізує її та 

висловлює власну точку зору щодо опрацьованого матеріалу. Якщо студент використовує 

цитату, то вказує після цитати номер джерела (відповідно поданого ним списку 

використаної літератури) і сторінку, з якої взято цитату. Крім того, він ще самостійно 

добирає відповідну літературу, що стосується обраної теми, опрацьовує статті з часописів. 

В разі необхідності виконує певні практичні завдання. 

Структура курсової роботи: 

План роботи.  

Актуальність обраної теми.  

Короткий огляд науково-методичної літератури з теми роботи.  

Опис практики досвіду роботи школи з даного питання та його аналіз.  

Наочно-ілюстративний матеріал до викладеного змісту.  

Висновки.  

Список використаної літератури.  

       Підготовка курсової роботи здійснюється за відповідним планом, якого студент 

повинен дотримуватися: 

 участь у настановчій конференції щодо написання першої кваліфікаційної роботи;  

 вибір студентом теми курсової роботи, її затвердження;  

 розробка плану-проспекту курсової роботи;  



 опрацювання основної літератури з теми курсової роботи;  

 оформлення рукопису курсової роботи згідно вимог ВАКу;  

 перевірка керівником першого варіанту курсової роботи, оцінювання;  

 подача курсової роботи на кафедру для реєстрації;  

 захист курсової роботи на засіданні комісії кафедри.  

       У процесі підготовки теоретичного і практичного матеріалу до курсової роботи, 

написання та оформлення роботи студенти дотримуються наступних вимог: 

 Отримання поточних консультацій у керівника курсової роботи.  

 Перевірка практичним шляхом у ДНЗ, школах, реабілітаційних 

центрахтеоретичних положень, викладених у курсовій роботі. 

 Дотримання вимог, які ставляться до написання такого виду кваліфікаційних робіт: 

достовірність викладеного матеріалу, його корекційно-розвиткова спрямованість, 

оригінальність задуму автора курсової роботи, дотримання структурної цілісності 

роботи та стилістичних вимог, доречність і достатність наукових джерел, 

оформлення рукопису роботи згідно вимог ВАКу: обсяг в межах 30 сторінок, 

виконаний на  листах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша,  шрифт 

Times New Roman, розмір 14.  

 Вчасне подання роботи науковому керівнику для перевірки.  

 Підготовка курсової роботи до захисту у відповідності із запитаннями,  

визначеними керівником курсової роботи. 

 

 

Модуль І. Загальні питання теорії корекційної педагогіки. 

Теми: 

1. Історія становлення основних понять корекційної педагогіки.  

2. Ідеї та джерела теорії корекційного навчання.  

3. Евристичність наукової спадщини І.Г. Єременка.  

4. Внесок І.Г. Єременка у становлення вітчизняної корекційної педагогіки.  

5. Співвідношення процесів навчання і розвитку у працях Л.С. Виготського.  

6. Теоретичні основи ранньої корекційно-педагогічної роботи.  

7. Характеристика сучасних корекційно-педагогічних систем і закладів.  

8. Невідома теоретична спадщина В.П. Кащенка.  

9. Теоретико-методичне значення педагогічної спадщини О.М. Граборова.  

10. Проблема наочності у працях українських вчениї – корекційних педагогів.  

11. Внесок В.М. Синьова у розвиток української дефектологічної науки.  

12. Внесок В.М. Синьова у розви ток теорії корекційного навчання дітей з 

порушеннями інтелекту.  

13. Теоретичні основи дошкільної корекційної педагогіки.  

14. Сучасна концепція розвитку корекційного навчання осіб з порушеннями інтелекту.  

15. Еволюція становлення системи корекційного навчання осіб з інтелектуальними 

порушеннями.  

16. Тенденції корекційно-педагогічних пошуків ХХІ століття.  

17. Історія та перспективи реалізації концепції безперервної освіти осіб з 

інтелектуальними порушеннями в сучасних соціально-економічних  умовах.  

18. Наукові основи системи корекційно-реабілітаційного навчання та виховання осіб з 

інтелектуальними порушеннями (ДЦП, РДА, ЗПР, синдром Дауна).  



Рекомендована література: 

1. Введение в историю олигофренопедагогики /Под ред. А.И. Капустина. – Донецк: 

Лебедь, 1966. – 146 с.  

2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326с.  

3. Капустин А.И. Коррекционно-развивающие функции наглядности в обучении 

учащихся вспомогательных школ. – М.: Прометей, 1990. – 210 с.  

4. Катаева А.А.Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2005. – 207 с.  

5. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс. Навч. 

посібник / С. П. Миронова. – Камянець-Подільський, 2008. – 204с. 

6. Навчання дітей з важкими розумовими вадами: Посібн. для учителів /Переклад з 

польск. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2001. – 160 с.  

7. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш.  учебн. 

заведений /А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева и др. /Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2002. – 272 с.  

8. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник /За ред. академіка В.І. 

Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.  

 

Модуль ІІ. Системи педагогічного впливу на ранній та дошкільний розвиток дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

Теми: 

1. Зміст корекційно-розвиткової  роботи педагога з дітьми раннього віку.  

2. Зміст ранньої корекційно-розвиткової роботи  педагога в умовах сім’ї дитини з 

порушеннями інтелектуального розвитку.  

3. Зміст корекційно-педагогічної роботи в спеціальній установі для дітей-сиріт.  

4. Дидактичні основи розробки змісту корекційних індивідуальних програм.  

5. Психологічне, педагогічне, матеріальне забезпечення абілітаційного процесу.  

Рекомендована література: 

1. Бгажнокова И.М. Проблемы и перспективы развития коррекционной помощи 

детям с интеллектуальной недостаточностью //Дефектология, 1994. – №1.   

2. Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика :учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / А.А.Катаева, Е. А. Стребелева – М.: Гуманит. изд. центр “ВЛАДОС”, 

2005. – 207 с.  

3. Кожевникова Е.В.”Абилитация младенцев” – первая в России программа раннего 

вмешательства / Е. В. Кожевникова,Л. А. Чистович //Сб-к научн. трудов СПб 

Института раннего вмешательства /Под ред. Л.А. Чистович, О.В. Довтян. – СПб., 

1996. – С. 1 – 12.  

4. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс. Навч. 

посібник / С. П. Миронова. – Камянець-Подільський, 2008. – 204с. 

5. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінрологічний словник /За ред.  академіка 

В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.  

6. Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти 

років: Метод. реком. для фахівців /Під ред. Н. А. Бастун, Р. І. Кравченко. – К., 2002. 

– 166 с.  

 



Модуль ІІІ. Основи дидактики корекційної психопедагогіки. 

Теми: 

1. Історія становлення форм організації навчального процесу учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

2. Комплексний підхід до організації корекційно-розвиткового впливу на особистість 

дитини з інтелектуальною недостатністю.  

3. Забезпечення змісту освіти у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з 

порушеннями інтелекту.  

4. Реалізація дидактичних принципів в умовах корекційного навчання.  

5. Реалізація принципів індивідуального та диференційованого підходів у навчально-

виховному процесі корекційних шкіл.  

6. Особливості корекційного навчання дітей з недоліками інтелекту за кордоном.  

7. Інноваційні технології в корекційно-розвитковій роботі з розумово відсталими 

учнями: сучасний стан та перспективи.  

8. Своєрідність навчального процесу у навчальних закладах для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

9. Етапи становлення змісту освіти у навчальних закладах для дітей з порушеннями 

інтелекту.  

10. Структура та основні критерії ефективності уроку у загальноосвітньому 

навчальному закладі для дітей з порушеннями інтелекту.  

11. Особливості застосування методів навчання у корекційно-розвитковій роботі.  

12. Корекційна спрямованість уроку у спеціальних закладах.   

13. Корекційно-розвиткова роль підручника у навчанні розумово-віжсталих дітей 

шкільного віку.  

14. Зміст корекційно-розвиткової та педагогічної роботи гувернера-дефектолога.  

15. Історія становлення та перспективи розвитку корекційних засобів навчання.  

16. Зміст роботи корекційного педагога в організації самостійної роботи учнів.  

17. Зміст роботи корекційного педагога у роботі з дітьми-сиротами.  

18. Корекційна спрямованість змісту роботи з родиною учня з психофізичними 

порушеннями.  

19. Реалізація учнями з порушеннями інтелекту набутих знань.  

20. Корекційно-виховні аспекти уроків у навчальних закладах для дітей з 

інтелектуальними порушеннями.  

21. Корекційно-розвиткове значення екскурсій у закладах для учнів з 

інтелектуальними порушеннями.  

22. Корекційно-розвиткове значення словесних методів навчання у роботі з розумово 

відсталими учнями.  

23. Корекційно-розвиткова та виховна роль словесних методів навчання у роботі 

соціальних установ.  

24. Словесні методи навчання у корекційно-розвитковій роботі з розумово відсталими 

учнями.  

25. Наочні методи навчання у корекційно-розвитковій роботі навчальних закладів для 

дітей  з порушеннями інтелекту.  

26. Корекційна спрямованість гри у навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями.  

27. Корекційна спрямованість професійно-трудового навчання у роботі з розумово 

відсталими школярами.  

28. Реалізація принципу пізнавальної активності в умовах корекційного навчання.  

29. Значення та зміст пропедевтики у навчальних закладах для учнів з порушеннями 

інтелекту.  

30. Реалізація принципів науковості та доступності в умовах корекційно-розвиткового 

навчання.  



31. Сучасні тенденції удосконалення змісту освіти учнів з порушеннями інтелекту.  

32.  індивідуальної корекційно-розвиткової роботи з дітьми шкільного віку.  

33. Зміст індивідуальної корекційно-розвиткової роботи з дорослими.  

34. Зміст та принципи побудови індивідуально-корекційних програм.  

35. Засоби забезпечення системності знань в умовах корекційно-розвиткового 

навчання учнів з порушеннями інтелекту.  

36. Становлення та особливості економічної освіти розумово відсталих учнів.  

37. Особливості проблемного та програмованого навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах для дітей з порушеннями інтелекту.  

38. Основні групи методів корекційної педагогіки та їх характеристика: організаційні, 

емпіричні, інтерпретаційні.  

39. Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 

учнів з інтелектуальною недостатністю.  

40. Функції керівництва та контролю у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей 

з інтелектуальними порушеннями.  

41. Особливості роботи корекційного педагога у прийомних сім’ях.  

42. Соціалізація дітей-сиріт.  

Рекомендована література: 

1. Бгажнокова И.М. Проблемы социальной адаптации детей-сирот с нарушениями 

интеллекта / И. М. Бгажнокова, А. Н. Гамаюнова //Дефектология, 1997. - №1. –С. 

36 – 39.  

2. Коберник Г.Н. Введение в специальность “Дефектология” / Г. Н. Коберник, В. Н. 

Синев. – К.: Вища школа, 1984. – 144 с.  

3. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 416 с.  

4. Выготский Л.С. Основы дефектологии /Под ред.  Т.А. Власовой. – М.:  Педагогика, 

1983. – Т. 3. – 368 с.  

6. Єременко І.Г. Дидактичні овнові уроку в допоміжній школі / І. Г. Єременко. – К.: 

Рад. школа, 1996. – 130 с.  

7. Коррекционная педагогика в начальном образовании /Под ред.   

Г.Ф. Кумариной. – М.: Академия, 2003. – 320 с.  

8. Липа В.А. Социально-педагогические аспекты формирования целей 

коррекционного обучения умственно отсталых детей в истории 

олигофренопедагогики. Ведение в историю олигофренопедагогики / В. А. Липа //Под 

ред. А.И. Капустина. – Донецк: Лебедь, 1996. – С. 62 – 76.  

9. Лубовский В.И. Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых 

школьников : особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / 

В. И. Лубовский // Под ред. Ж.И. Шиф. – М.: Просвещение, 1965. – С. 20 – 33.  

10. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом: В 2-х частях / Н. 

Н. Малофеев. – М.: УПК “Федоровец”, 1996. – 182 с.  

11. Миронова С.П. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності педагога-

дефектролога / С. П. Миронова //Дефектологія, 2004. - №2. – С.11-14.  

12. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс. Навч. 

посібник / С. П. Миронова. – Камянець-Подільський, 2008. – 204с. 



13. Педагогічний словник / За заг. ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 

2001. – 516 с.  

14. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема : Навч. посібник / В. М. 

Синьов.-К.,2007.–118с.  

14. Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В. М. Синьов, М. 

П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.  

15. Синьов В.М. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / В. М. 

Синьов, А. Г. Шевцов //Дефектологія, 2004. - №2. – С. 6-11.  

16. Синев В.Н. Коррекция интеллектуальных науршений в учащихся вспомогательной 

школы: Дисс. … д-ра пед. Наук / В. Н. Синев. – М., 1988. – 359 с.  

17. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник /За ред. академіка В.І. 

Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.  

18. Специальная педагогика /Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Изд. центр “Академия”. – 

2005. – 400 с.  

19.Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового 

навчання учнгів з вадами розумового розвитку / О. П. Хохліна. – К. : Пед. думка, 2009. 

– 286 с.  

20. Шевцов А.Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами 

здоров’я / А. Г. ШШевцов. – К.: Соцінформ, 2004. – 200 с.  

 

Модуль ІV. Навчальна корекційно-виховна робота з дітьми, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку. 

Теми: 

1. Зміст корекційно-розвиткової роботи у школах для дітей із ЗПР.  

2. Зміст корекційно-розвиткової роботи у школах для дітей із ДЦП.  

3. Соціалізація осіб з аутизмом.  

4. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.  

5. Корекційно-розвиткова робота з розвитку в учнів шкільно-значимих функцій.  

6. Корекційно-розвиткові та лікувальні заходи у закладах для дітей з порушеннями 

мовлення.  

7. Особливості корекційно-розвиткової роботи з дітьми з синдромом Дауна.  

Рекомендована література: 

1. Данилова Л.А. Коррекционная работа при  обучении детей с церебральными 

параличами / Л. А. Данилова //Дефектология, 1972. - №4. – С. 38 – 41. 

2. Ілляшенко Т.Д.Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навч. пос. для 

педагогів і шкільних психологів /Т. Д. Ілляшенко, Н. А. Бастун, Т. В. Сак.–К.: ІЗМН, 1997. 

– 128 с. 

3. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. – М.: Просвещение, 1982. – 

223 с. 



4. Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. 

М. Піскун.– К.: Перун, 2006. – 464 с. 

5. Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років: 

метод. рек. / Під ред. Н. А. Бастун, Р. І. Кравченко. – К., 2002. – 166 с. 

6. Особенности психофизического развития учащихся спецшкол для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата /Под ред. Т.А. Власовой. – М.: Просвещение, 1985. – 178 

с. 

7. Соботович Е.Ф. Нарушения речевого развития у детей и пути их коррекции / Е. Ф. 

Соботович. –К., 1995. – 126 с. 

8. Современные подходы к болезни Дауна /Под ред. Дэвида Лейна и Бриайна Стретфорда. 

– М.: Педагогика, 1991. – 325 с. 

9. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник. – Луганськ: Альма-матер, 

2003.– 436 с. 

10. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держуніверситету: серія соціально-

педагогічна. Випуск VІІ/За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. –Кам- Под. : ПП 

МошинськийВ.С., 2007. – 420 с.  

11. Киричук О.В. Комунікативна діяльність учнів із ЗПР у контексті суб’єктно-вчинкової 

парадигми / О. В. Киричук, С. О.Тарасюк. - С. 163-165. 

12. Коломієць Ю.В. Граматико-стилістичні уміння у дітей з мовленнєвими вадами / Ю. В. 

Коломієць. – С. 173– 175. 

13. Кукса Н.В. Основні принципи корекційно-педагогічної роботи до розвитку функцій 

рук у дітей зі спастичними формами церебрального паралічу / Н. В. Кукса. – С.183-186. 

14. Логвінова Л.Л. Формування інтонаційної сторони мовлення при заїканні у дітей 

молодшого шкільного віку / Л. Л. Логвінова, Т. Л. Лактюшина. – С. 197-199. 

15. Марчук Т.Ф. Особливості оволодіння технікою читання молодшими школярами із 

ЗПР.- С. 205-208.  

16. Романенко О.В. Роль прогностичних здібностей особистості в структурі шкільної 

готовності дітей з церебральним паралічем / О. В. Романенко. - С. 308-312. 

17. Ханзерук Л.О. Сучасні підходи до психолого-педагогічної корекції розвитку дітей з 

ДЦП / Л. О. Ханзерук. - С. 327-330.  

18. Шульженко Д.І. Діагностико-диференціальні тенденції аутизму / Д. І. Шульженко. - С. 

333-338. 

19. Шевченко С.Г. Коррекционно –развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты / С. Г. Шевченко. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 216 с. 

20. Шоппер Э.и др. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. – Минск, 1997. – 

128 с. 

21. Тарасюк С.О. Особливості особистісної агресії молодших підлітків із затримкою 

психічного розвитку / С. О. Тарасюк //Дефектологія, 2006. - №2. – С. 28-31. 

 



Модуль V. Теоретико-методичні основи виховання дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

Теми: 

1. Корекційна спрямованість трудового виховання у спеціальних дошкільних та 

шкільних закладах.  

2. Корекційна спрямованість фізичного виховання в спеціальних закладах для дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку.  

3. Фізична реабілітація осіб з порушеннями інтелекту.  

4. Професійна реабілітація осіб з порушеннями інтелекту.  

5. Особливості вирішення проблеми дозвілля дітей з інтелектуальними порушеннями.  

6. Послідовність у роботі вчителя та вихователя корекційних шкіл.  

7. Зміст корекційно-виховної роботи у закладах для розумово відсталих дітей.  

8. Корекційна спрямованість естетичного виховання розумово відсталих учнів.  

9. Специфіка запровадження виховних методів до осіб з інтелектуальними 

порушеннями.  

10. Корекційне значення рухливих ігор у вихованні розумово відсталих дітей.  

11. Формування особистості розумово відсталої дитини в сучасних соціально-

економічних умовах.  

12. Основні підходи до проблеми виховання розумово відсталих дітей у працях 

зарубіжних вчених.  

13. Особливості використання методів виховання у навчальних закладах для дітей з 

порушеннями інтелекту.   

14. Правове виховання учнів з інтелектуальною недостатністю.  

15. Особливості формування дитячого колективу у загальноосвітніх навчальних 

закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

16. Позакласна робота з розумово відсталими дітьми.  

Рекомендована література: 

1. Буфетов Н.М. Нравственное воспитание во вспомогательной школе /Н. М. 

Буфетов. – Алма-Ата: Мектел, 1988. – 88 с.  

2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 

обучении и воспитании. Хрестоматия /Сост. Н.Д. Соколова,  Л.В. Калинникова. – М.: 

Изд. ГНОМ и Д., 2001. – 448 с.  

3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании / А. А. Дмитриев. 

– М.: Академия, 2002. – 176 с.  

4. Матвєєва М.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового 

розвитку. Навч. – метод. пос.  / М. П. Матвєєва, С. П. Мирнова. –Кам.- Под. : КПДУ, 

2005. - 164 с.  

5. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс. Навч. 

посібник / С. П. Миронова. – Камянець-Подільський, 2008. – 204с. 

6.Синев В.Н. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса 

вспомогательной школы / В. Н. Синев // Введение в историю олигофренопедагогики 

/Под ред. А.И. Капустина. –Донецк: Лебедь, 1996. – С.10-20.   

7.Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник / 

В. М. Синев. – К., 2007. – 118 с.  



8.Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: 

підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.  

9.Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник/ За ред. академіка В.І. 

Бондаря. – Луганськ:Альма-матер, 2003. – 456 с.  

 

Модуль VІ. Корекційна дошкільна педагогіка та гуманітарні системи. 

Теми: 

1. Теоретичні основи дошкільної корекційної педагогіки. 

2.  Теоретичні основи  ранньої корекційно-педагогічної роботи. 

3. Зміст корекційно-розвиткової роботи педагога з дітьми раннього віку. 

4. Зміст корекційно-педагогічної роботи педагога в сім’ї дитини з інтелектуальними 

порушеннями. 

5. Зміст корекційно-педагогічної роботи в спеціальній установі для дошкільників-

сиріт.  

6. Зміст корекційно-педагогічної роботи в закладах для дітей дошкільного віку із ЗПР.  

7. Зміст корекційно-педагогічної роботи в закладах для дітей дошкільного віку з 

ДЦП.  

8. Система корекційно-розвиткових занять в спеціальних дошкільних закладах.  

9. Корекційно-розвиткове значення екскурсій для розумово відсталих дошкільників.  

10. Словесні методи навчання в корекційній роботі з дошкільниками.  

11. Наочні методи навчання в корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками.  

12. Практичні методи навчання в корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками.  

13. Корекційно-розвиткове значення ігор у роботі з розумово відсталими 

дошкільниками.  

14. Зміст індивідуально-корекційної роботи з розумово відсталими дітьми дошкільного 

віку.  

15. Особливості готовності розумово відсталих дошкільників до шкільного навчання.  

16. Реалізація принципу наступності у роботі між спеціальним дошкільним закладом 

та навчальним закладом для розумово відсталих учнів.  

17. Особливості роботи з аутичними дошкільниками.  

Рекомендована література: 

1. “Зернятко” – програма розвитку та навчання дитини раннього віку. – К., 2005. – 

Ч.1., Ч.”.- 235 с.  

2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика /    А. А. 

Катаева, Е. А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 207 с.  



3. Лубовский А.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и 

патологии) / А. И. Лубовский. – М.: Педагогика, 2007. – 224 с.   

4. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста / Г. А. Широкова. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 256 с.  

5. ШоплерЭ., Маргарет Ланзинг. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей 

/ Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинг. – Минск, 1997. – 236 с. 

(пер. с англ.).  

 

Модуль VІІ. Розвиток, компенсація та корекція особистості дітей з важкими 

порушеннями психофізичного розвитку. 

1. Корекційно-компенсаторна робота у дитячих будинках для дітей з важкими 

порушеннями психофізичного розвитку.  

2. Робота з батьками дітей – клієнтів реабілітаційних центрів.  

3. Особливості сімейного виховання дітей з важкими порушеннями психофізичного 

розвитку.  

Рекомендована література: 

1. Гаврилов О.В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки 

глибоко розумово відсталих дітей : Дис. … канд. психол. наук / О. В. Гаврилов. – 

К., 1998. – 158с.   

2. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Серяі соціально-

педагогічна. Вип 7.  / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам. – Под., 2007. – 420 с. 

(дивись):  

3. Гаврилов О.В. Особливості розвитку мовлення дітей з помірною і тяжкою 

розумовою відсталістю. – С. 126-131.   

4. Лурье Н.Б. Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье / Н. Б. Лурье. 

– М. : Педагогика, 1972. – 54 с.  

8. Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком  

від п’яти років: метод реком. / під ред. Н. А. Бастун, Р. І. Кравченко. – К., 2002. – 166 с.  

9. Спреціальна педагогіка:Понятійно-термінологічний словник /За ред. академіка В.І. 

Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003 . – 346 с.  

10. Шипицына Л.М. «Необучаемый»ребенок в семье и обществе. Социализация детей 

с нарушением интеллекта / Л. М. Шипицына. – 2-е изд., перераб. и дополн. – СПб.: 

Речь, 2005. – 477 с.  

Орієнтовні питання до заліку: 

1. Предмет і мета корекційної педагогіки.  

2. Завдання корекційної педагогіки.  

3. Біологічні та соціально-економічні фактори, які посилюють проблеми спеціального 

навчання і виховання.  

4. Принципи спеціальної корекційно-педагогічної діяльності.  

5. Сутність лікувальної педагогіки, іі завдання.  

6. Зв’язок корекційної педагогіки з іншими науками.  



7. Вплив діагностики у спеціальній психології на становлення і розвиток корекційної 

педагогіки.  

8. Періоди еволюції ставлення держав і суспільства до осіб з відхиленнями у 

психофізичному розвитку.  

9. Актуальність раннього виявлення і корекції відхилень у розвитку дітей.  

10. Характеристика блоків системи раннього вияву і корекції відхилень у розвитку 

дітей.  

11. Необхідність ранньої допомоги дітям з порушеннями у розвитку.  

12. Принципи побудови реабілітаційної програми.  

13. Структура та особливості процесу навчання у закладах для дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

14. Структура процесу учіння.  

15. Загальнодидактичні принципи навчання, на які опирається корекційна педагогіка.  

16. Спеціальні принципи корекційного навчання.  

17. Мета і завдання сучасної корекційної освіти.  

18. Принципи змісту освіти.  

19. Характеристика Державного освітнього стандарту освіти для початкової школи для 

учнів з порушеннями фізичного та (або) розумового розвитку.  

20. Характеристика Базового і типового навчального планів.  

21. Характеристика навчальних програм для учнів з інтелектуальною недостатністю.  

22. Характеристика навчальних підручників для учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

23. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

24. Система загальних методів здійснення цілісного педагогічного процесу.  

25. Характеристика методів навчання учнів з інтелектуальною недостатністю ( за 

І.Г.Єременком).  

26. Форми організації навчального процесу.  

27. Типи уроків у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

28. Структура уроку (за І.Г.Єременком).  

29. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

30. Керівництво і контроль у закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

31. Орієнтовні питання до екзамену: 

32. Предмет, завдання та методи корекційної психопедагогіки.  

33. Формування естетичних смаків в учнів з інтелектуальною недостатністю.  

34. Система загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

35. Проблеми удосконалення змісту освіти у корекційних закладах.   

36. Завдання та зміст роботи спеціальних дошкільних закладів.  

37. Основні поняття та категорії корекційної психопедагогіки.  

38. Особливості корекційно-педагогічної роботи у реабілітаційному закладі.  

39. Професійна підготовка корекційних педагогів.   

40.Завдання загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. Основні напрями та засоби їх здійснення.  

41.Л.С.Виготський про роль колективу в соціалізації особистості дитини з 

інтелектуальною недостатністю.  

42.Корекційна психопедагогіка у системі гуманітарних наук.  



43.Зміст та форми  позакласної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з інтелектуальною недостатністю.  

44.Мета, завдання та зміст трудового навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

45.Керівна діяльність адміністрації загальноосвітнього навчального закладу для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

46.Мета, завдання та зміст трудового навчання у  загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

47.Завдання та значення сенсорного виховання у розумовому розвитку дитини з 

психофізичними порушеннями.  

48.Соціально-трудова адаптація випускників загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей з інтелектуальною недостатністю як проблема їх інтеграції у суспільство.  

49.Організація, режим та планування роботи у спеціальному дошкільному закладі.  

50.Комплексний підхід до організації корекційно-розвиткового впливу на особистість 

дитини з ДЦП. 

51.Форми організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах для 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  

52.Урок як основна форма навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей з психофізичними порушеннями.  

53.Організаційно-методичні аспекти корекційно-педагогічної діяльності корекційного 

педагога.  

54.Внесок І.Г.Єременка в теорію та практику освіти учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

55.Комплексний підхід до організації корекційно-розвиткового впливу на особистість 

дитини із ЗПР.   

56.Зміст та завдання корекційної роботи з аутичними дітьми.  

57.Характеристика принципів науковості та системності навчання дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

58.Шляхи розвитку та компоненти корекційної освіти.  

59.Дошкільні установи для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  

60.Загальноосвітній навчальний заклад як основний тип установи для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

61.Місце та роль лікувальної педагогіки у системі корекційного навчання дітей 

раннього та дошкільного віку, хворих на ДЦП.  

62.Завдання та зміст роботи закладів для дітей дошкільного віку з інтелектуальною 

недостатністю.  

63.Особливості застосування індивідуального та диференційованого підходів у 

дошкільних закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю.  



64.Завдання та зміст морального виховання учнів з інтелектуальною недостатністю.  

65.Характеристика принципу корекційно-розвиткової  спрямованості навчання дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

66.Сутність педагогічної корекції. Засоби корекційно-виховної роботи.  

67.Особливості позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах та групах 

подовженого дня для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

68.Л.С.Виготський про складну структуру дефекту дітей з інтелектуальною 

недостатністю та можливості корекції психічних функцій.  

69.Особливості застосування індивідуального та диференційованого підходів до учнів 

з інтелектуальною недостатністю.  

70.Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі оцінювання їх навчальної 

діяльності.  

71.Характеристика принципів доступності та послідовності навчання дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

72.Своєрідність процесу навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей 

з інтелектуальною недостатністю.  

73.Зміст корекційно-педагогічної роботи з розвитку дрібної моторики рук у дітей зі 

складними порушеннями.  

74.Корекційний аспект методичної роботи педагогів загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю.  

75.Сутність педагогічної системи Марії Монтессорі. Особливості застосування у 

роботі з дітьми з інтелектуальною недостатністю.  

76.Особливості навчання і виховання дітей з ДЦП у закладах для дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату.  

77.Структура загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

78.Завдання та передумови створення системи ранньої допомоги дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

79.Екологічне виховання учнів з інтелектуальною недостатністю  

80.Корекційно-розвиткова та пропедевтична роль трудового навчання молодих 

школярів з інтелектуальною недостатністю.  

81.Завдання та зміст роботи реабілітаційних центрів.   

82.Особливості формування моральних уявлень і понять критичної оцінки поведінки  у 

дітей з інтелектуальною недостатністю.  

83.Характеристика змісту освіти на всіх етапах корекційної допомоги дітям з 

інтелектуальною недостатністю.  

84.Трудове виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю .  



85.Принципи відбору змісту спеціальної освіти для учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

86.Сучасні напрями розвитку системи корекційної освіти. 

87.Типи та структури уроку у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

88.Концепція спеціальної освіти учнів з інтелектуальною недостатністю.  

89.Основні групи дітей зі складними порушеннями та значення їх психолого-

педагогічного вивчення.  

90.Етапи становлення вітчизняної корекційної психопедагогіки, їх характеристика.  

91.Зміст освіти у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною 

недостатністю.  

92.Характеристика методів навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з  інтелектуальною недостатністю.  

93.Характеристика принципів свідомості та активності у навчанні дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

94.Особливості застосування принципу наочності у навчанні та корекції дітей з 

інтелектуальною недостатністю  

95.Залежність корекційно-педагогічної та психокорекційної роботи від дизонтогенезу 

психофізичного розвитку дитини.  

96.Проблеми розвитку системи спеціальної освіти дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

97.Внесок І.Г.Єременка у розвиток теорії та практики уроку  в загальноосвітніх 

навчальних закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю  

98.Характеристика процесу навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з інтелектуальною недостатністю.  

99.Сутність корекційних прийомів у системі корекційно-виховної роботи дітей, хворих 

на ДЦП.  

100.Основні напрями та зміст корекційної роботи з дітьми із ЗПР.  

101.Особливості корекційної роботи з дітьми з інтелектуальною недостатністю.  

102.Система ранньої корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми.  

103.Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінки знань, умінь та навичок 

учнів.  

104.Характеристика видів контролю знань, умінь та навичок учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

105.Характеристика зарубіжного досвіду технологій та методів корекційної освіти.  

106.Роль корекційного педагога у подоланні труднощів спілкування батьків з дитиною 

із психофізичними порушеннями.  



107.Характеристика принципу міцності засвоєння знань учнями з інтелектуальною 

недостатністю.  

108.Значення та особливості проведення ранньої корекційно-педагогічної роботи.  

109.Характеристика навчальних програм для учнів з інтелектуальною недостатністю.  

110.Характеристика базового навчального плану загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю  

111.Характеристика Державного стандарту освіти учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

112.Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми, хворими на ДЦП.  

113.Характеристика підручників для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

114.Принципи навчання учнів з інтелектуальною недостатністю  

115.Характеристика методів виховання дітей з інтелектуальною недостатністю  

116.Особливості корекційної роботи, спрямованої на координацію елементарних рухів 

при ДЦП.  

117.Особливості застосування методики Рудольфа Штайнера у роботі  з дітьми з 

інтелектуальною недостатністю .    

118.Характеристика особливостей роботи педагога з дітьми зі складними 

порушеннями психофізичного розвитку  

119.Корекційно - розвиткове значення позакласної роботи у закладах для дітей  з 

інтелектуальною недостатністю.  

120.Корекційна спрямованість виховання і навчання дітей  дошкільного віку з 

порушеннями поведінки та діяльності..  

121.Корекція девіантної поведінки учнів з інтелектуальною недостатністю.  

 

 

  



Зразок білетів 

Львівський національний університетімені Івана Франка 

Спеціальність: Корекційна психопедагогіка 

Семестр ІV                    Дисципліна: "Корекційна психопедагогіка". 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ №1 

1. Предмет, завдання та методи корекційної психопедагогіки.  

2. Формування естетичних смаків в учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

3. Характеристика методів навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з  інтелектуальною недостатністю.  

Затверджено на засіданні  кафедри початкової та корекційної освіти.  

Протокол  № _______  від __________року. 

Зав.кафедри __________Ленів З.П.      Екзаменатор________Кашуба Л.В. 

                  (підпис)                             (підпис) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ №2 

1. Система загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

2. Проблеми удосконалення змісту освіти у корекційних закладах.   

3. Характеристика принципів свідомості та активності у навчанні дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

Затверджено на засіданні  кафедри початкової та корекційної освіти.  

Протокол  № ________ від _______року. 

Зав.кафедри __________Ленів З.П.      Екзаменатор________Кашуба Л.В. 

                  (підпис)                                (підпис) 


