


 
 

 



 
 

 
Анотація 

Курс «Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі» належить до варіативних 
фахових навчальних дисциплін і є невід’ємною складовою у підготовці бакалаврів спеціальності 
016 Спеціальна освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Логопедія. 
Спеціальна психологія. Метою курсу є вивчення загальних понять педагогічних технологій, 
ознайомлення з аспектами корекційно-виховного процесу. Зокрема, з основними аспектами 
ігрових технологій, арт-терапії, видами здоров’язбережувальних технологій, їх застосування та 
ефективного використання у роботі з різними категоріями дітей з особливими освітніми 
потребами. Передумовами для вивчення спецкурсу є знання основ загальної та спеціальної 
педагогіки і психології при вивченні курсів «Педагогіка спеціальна (порівняльна)», «Психологія 
(спеціальна, порівняльна)».  

Ключові слова 
Діти з особливими освітніми потребами, корекційно-виховний процес, педагогічні 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Педагогічні технології у 
корекційно-виховному процесі» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою 
Логопедія. Спеціальна психологія.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес освіти, навчання і виховання дітей з 
психофізичними порушеннями, шляхи організації корекційного виховного процесу з 
використанням сучасних форм, методів, технологій та засобів. 



 
 

Міждисциплінарні зв’язки: зміст курсу ґрунтується як на класичних педагогічних теоріях 
вітчизняних і зарубіжних учених, так і на сучасних концепціях навчання і виховання, 
результатах наукових досліджень у галузі педагогіки та спеціальної педагогіки, вікової, 
педагогічної і спеціальної психології. Дисципліна пов’язана з загальною педагогікою (розділ 
дидактика), сучасними педагогічними технологіями та є основою для окремих методик 
спеціального навчання. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета: вивчення загальних положень педагогічних технологій  та ознайомити з основами 
корекційно-виховного процесу.  

1.2. Основними завданнями вивчення  дисципліни є: 
- ознайомити студентів з основними положеннями спеціальної корекції  та сучасною 

системою освітньо-корекційних послуг; 
- розкрити основні види педагогічних технологій  

ознайомити студентiв з особливостями організації корекційно-виховного процесу; 
розкрити можливості застосування тих чи інших форм, методів та засобів навчання у майбутній 
професійній діяльності. 

Програмні результати навчання:  
ПРН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації корекційно-виховного 

процесу в різних типах закладів.  
ПРН6. Планувати корекційно-виховну роботу на основі результатів психолого-педагогічної 

діагностики осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх вікових та 
індивідуально-типологічних відмінностей. 

ПРН10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями (інтелекту, 
мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати корекційно-педагогічну 
роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх 
потреб, можливостей та здібностей.  

ПРН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про педагогічні технології та 
методики реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопедагогічні: 
ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ІІ. Фахові:  
ФК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження 

життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми 
потребами.  

ФК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і розвитку 
спеціальної та інклюзивної освіти.  

ФК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-корекційну роботу з урахуванням 
структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових 
функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми 
потребами.  

ФК-19. Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати корекційну 
навчально-виховну роботу з профілактики, подолання вад психофізичного розвитку дітей з 
психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-виховному, реабілітаційному 
процесі незалежно від типу закладу і форми організації навчально-виховної діяльності. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Технологічний підхід в освіті. Становлення технологічного підходу в освітній 

сфері. Визначення педагогічних технологій та їх класифікація. Підготовка спеціальних педагогів 
в контексті технологічного підходу. Технологічна компетентність. 

Тема 2. Особливості корекційно-виховного процесу. Корекційно-педагогічна діяльність. 
Корекційно-педагогічний процес. Поняття корекції та загальна характеристика корекційно-
виховного процесу. Напрями корекційно-педагогічної діяльності. Індивідуальні програми 



 
 

розвитку. Корекційно-виховні програми. Критерії ефективності корекційної спрямованості 
навчання і виховання. 

Тема 3.  Загально-педагогічні технології. Ігрові технології. Психолого-педагогічний 
механізм гри та класифікація ігор. Поняття педагогічної гри. Ігрові прийоми та основні напрями 
їх реалізації. Сюжетні ігри. Рольова гра. Ділова гра. Принципи соціо-ігрової педагогіки. 
Використання дидактичних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми-логопатами. 
Організація ігрової діяльності на уроці. 

Тема 4. Технології соціально-виховної роботи. Поняття технологія соціально-виховного 
процесу. Технологія колективного творчого виховання. Спрямування і різновиди форм виховних 
справ. Технологія створення ситуації успіху. Поняття ситуації успіху. Технологія педагогічної 
підтримки. Технологія самовиховання особистості. Поняття технології тренінгу.  Умови 
ефективності тренінгової роботи. Проектна технологія. Типи проектів. Форми та правила 
флешмобів. 

Тема 5. Технологія арт-терапії. Використання арт-педагогіки в освітній сфері. Поняття 
арт-терапії. Вплив мистецтва на внутрішній світ людини. Мета застосування арт-терапії в освіті. 
Арт-педагогіка, її завдання. Особливості організації арт-педагогічної роботи. Арт-терапія в 
корекційно-виховній роботі. Індивідуальна та групова арт-терапії. Види арт-терапії: музична 
терапія, образотерапія, бібліотерапія, казкотерапія та ін.  

Тема 6. Здоров’язбережувальні технології. Формування здоров’язбережувальної 
компетентності учнів. Складові здоров’я: фізична, соціальна, психічна, духовна. 
Здоров’язберігаючі технології у корекційному процесі.Традиційні оздоровчі методи. Дихальна 
гімнастика та фізкультхвилинка. Пальчикова гімнастика. Звукова гімнастика. Психогімнастика. 
Фітотерапія та Аромотерапія. Хромотерапія. Краніосакральна терапія. Суджок терапія.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

Засоби діагностики успішності навчання:   індивідуальне і фронтальне опитування; самостійні 
роботи; тестування; контрольна робота; перевірка індивідуальних та групових творчих завдань.    
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