
Назва кафедри Соціальної  роботи  і  менеджменту  соціокультурної
діяльності

Назва дисципліни Корекційна педагогіка

Загальна кількість кредитів 
(годин)

4 кредити (120 годин)

Курс та півріччя, де 
починається дисципліна

2 курс, 1 семестр

Кількість семестрів, протягом 
яких вивчається дисципліна

1

Форма навчання, для якої 
дисципліна пропонується

Денна / заочна

Попередні умови Знати  основні  засади  державної  соціальної  і
молодіжної  політики,  нормативної  бази,  яка
регламентує  діяльність  закладів  соціальної  сфери  в
Україні;  володіти  базовими  загальними  знаннями  з
правознавства, педагогіки (соціальної й спеціальної),
вікової  психології,  теорії  і  практики  соціально-
педагогічної  роботи з дітьми.

Назви спеціальностей, для яких 
пропонується вивчення 
дисципліни

231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
053 Психологія
016 Спеціальна освіта



Короткий опис дисципліни Вивчення  дисципліни  «Корекційна  педагогіка»
передбачає  вивчення  і  засвоєння  студентами  основ
корекційної  педагогіки;  фактори  шкільної
дезадаптації, їх характеристику; передумови розвитку
адаптаційних порушень та форми їх прояву; основні
види  порушень;  рівні  діагностичної  діяльності;
діагностику порушень шкільної адаптації; програму і
методику педагогічного діагностування адаптаційних
порушень загальнопедагогічні принципи корекційно-
розвиваючого  навчання;  форми корекційної  роботи;
напрямки  і  методи  педагогічної  роботи  з
профілактики та корекції відхилень у поведінці дітей.
Студенти  отримають  змогу  на  теоретичному  та
практичному  рівні  опанувати  знаннями  про  форми
взаємодії  суб'єктів  освітнього  процесу  в
діагностично-корекційної  роботи  з  дітьми  ризику
шкільної  дезадаптації;  функції  суб’єктів
діагностично-корекційної  роботи.  Курс  дозволяє
сформувати  у  майбутніх  фахівців  соціальної  сфери
вміння  використовувати  знання  про  основи
корекційної  педагогіки  у  виховно-освітній  роботі  з
дітьми  групи  ризику;  аналізувати  дані  поточної  і
етапної  педагогічної  діагностики;  використовувати
знання корекційної педагогіки у позаурочній роботі з
дітьми  групи  ризику;  використовувати  в  роботі  з
дітьми  ризику  корекційні  завдання  і  регулювати  їх
складність.  Метою вивчення  навчальної  дисципліни
«Корекційна  педагогіка»  є  формування  знань,
навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу
професійно працювати з  різними категоріями осіб з
обмеженими  можливостями  життєдіяльності;
професійно  вирішувати  найскладніші  проблеми
освіти  дітей  і  дорослих.  Курс  націлений  також  на
формування  у  здобувачів  вищої  освіти  таких
компетентностей:  здатності  спілкуватися державною
мовою як усно, так і письмово; здатності до пошуку,
оброблення  й  аналізу  інформації  з  різних  джерел;
вміння  виявляти,  ставити  та  вирішувати  проблеми;
здатності  генерувати  нові  ідеї;  здатності  діяти
соціально  відповідально;  здатності  дотримуватися
норм  професійної  етики  в  процесі  вирішення
соціальних, культурних питань.


