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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання дисципліни „Корекційно-реабілітаційні служби” полягає у 

засвоєнні студентами цілісної сукупності знань про сучасні корекційно-реабілітаційні 

служби України, їхні види, функції та методичне забезпечення. 

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни „Корекційно-реабілітаційні служби”: 

2. сприяння формуванню гуманістичного ставлення до людей з обмеженими 

властивостями як рівноправних членів  суспільства; 

3. сприяння формуванню розуміння природи індивідуальних психологічних 

розбіжностей людей; 

4. засвоєння   базових понять корекційно-реабілітаційного напрямку (люди з 

особливими потребами, ненормативний розвиток, реабілітація, корекційно-

реабілітаційна ситуація, корекційно-компенсаторні можливості,  тощо); 

5. ознайомлення з ведучими сучасними напрямками та проблемами корекційно-

реабілітаційної роботи; 

6. оволодіння професійними вміннями та загальною культурою взаємодії з людьми з 

обмеженими властивостями; 

7. формування  загальної професійної компетентності. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен 

 знати: 
- специфіку діяльності, завдання та методи роботи корекційно-реабілітаційних 

служб, їхнє місце в системі державної та недержавної допомоги людям з 

особливими потребами; 

- типи і види корекційно-реабілітаційних служб; 

- окремі організаційно-методологічні підходи до створення та роботи корекційно-

реабілітаційних служб; 

- світовий досвід в організації корекційно-реабілітаційних  закладів; 

- типові психолого-педагогічні та соціально-культурні проблеми людей з 

обмеженими можливостями (проблеми соціалізації, вікова ізоляція від суспільства 

тощо); 

- види і завдання  інформаційної допомоги людям з особливими потребами; 

- роль громадських організацій в наданні допомоги людям з обмеженнями розвитку; 

- окремі засоби  подолання професійного самовигорання дефектологів. 

 

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен  

вміти: 

- опрацьовувати наукову літературу за дисципліною; 

- визначати окремі типові психолого-педагогічні та соціально-культурні проблеми 

людей з обмеженими можливостями; 

- застосовувати базові психологічні знання для організації спілкування особистості; 

- застосовувати базові знання для вибору ефективних  форм і методів корекційно-

реабілітаційної діяльності; 

- здійснювати інформаційно-консультаційну підтримку сімей, що мають дітей з 

особливими потребами. 
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                      2. Інформаційний обсяг навчальної джисципліни 

МОДУЛЬ  1 
Змістовий модуль 1. Загальні основи корекційно-реабілітаційних служб. 

Тема 1. Корекційно-реабілітаційна робота як сфера професійної діяльності дефектолога 
Співвідношення понять корекцій-реабілітаційних служб: розвиток, навчання, виховання, 

компенсація, корекція, реабілітація, інтеграція, адаптація, соціалізація. Етапи становлення 

вітчизняної корекційно-реабілітаційної служби, її характеристика. 

Шляхи розвитку вітчизняної корекційно-реабілітаційної служби та її актуальні проблеми на 

сучасному етапі. 

Тема 2. Головні напрямки в світовій корекційно-реабілітаційній практиці 

 Завдання олігофренопедагогіки. Зв’язок олігофренопедагогіки з іншими науками.  

Основні групи методів корекційно-реабілітаційно служби та її характеристика: організаційні 

методи, емпіричні методи, математичні методи, інтерпретаційні методи.  

Тема 3. Види корекційно-реабілітаційних служб та організацій. 

 Теорія розвитку дитини в умовах сенсорної та інтелектуальної обмеженості. 

Педагогічний аналіз проблеми розумової відсталості. Клініко-психологічна характеристика осіб з 

розумовою відсталістю. Класифікація олігофреній за глибиною дефекту. Інші категорії розумово 

відсталих дітей. Причини затримки психічного розвитку у дітей. Основні типи затримок психічного 

розвитку у дітей та їх психолого-педагогічна характеристика. Діагностика затримок психічного 

розвитку у дітей. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають затримки психічного 

розвитку.  

Тема 4. Методи  корекційно-реабілітаційної роботи  
Методи організації системи спеціальних освітньо-корекційних установ для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Залежність вибору методів реабілітації корекційно-розвивальної мети, 

складу учнів, особливостей навчального матеріалу тощо. Установи для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку раннього та дошкільного віку. Комплектування установ для дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

 

Змістовний модуль 2. Корекційно-реабілітаційна допомога людям з особливими потребами 

 

Тема 5. Індивідуальна та групова корекційно-реабілітаційна робота 

Сутність педагогічної корекції. Засоби корекційно-реабілітаційної роботи. Індивідуальна та 

групова робота з учнями у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Становлення змісту освіти для дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. Принципи відбору груп в корекційно-реабілітаційній роботі.. 

Тема 6. Корекійно-реабілітаційна робота з сім’ями, які мають дітей з особливими 

потребами 
Система основних принципів роботи в корекційно-реабілітаційних службах з родичами дітей, що 

потребують особливого підходу. Індивідуальний та диференційований підхід до учнів та батьків для 

дітей  з розумовою відсталістю. Зв’язок навчання з життєдіяльністю учнів. 

Тема 7. Інформаційна допомога з реабілітації людей з особливими потребами   

Сучасні класифікації методів реабілітації Класифікація методів навчання (І.Г. Єременко, 

В.М. Синьов). 

Роль корекційного педагога в організації продуктивної самостійної роботи учнів які потребують 

корекції фізичного та  розумового розвитку. 

 

                                    3. Рекомендована література 
Базова 

1. Єременко І. Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі / І. Г. Єременко. – К.: Рад. школа, 

2. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: в 2 ч. / В. М. Синьов. – К.: НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Ч.1. – 241 с., – Ч.2. – 223 с. 

3. Липа В. А. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие / В. А. Липа. – Донецк, 2002. – 327 с. 

4. Специальная педагогика. / Под.ред. Н. М. Назаровой. – М., 2001. 

Допоміжна 
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