
Освітній компонент Вибірковий освітній компонент 

12.2 Корекційна педагогіка 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньої 

програми 

227 «Фізична терапії, ерготерапія» / 

«Фізична терапії, ерготерапія» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр, 3 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 90 год.: з них 6 год лекції, 14 год. лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

Автор освітнього компонента Гац Георгій Опанасович 

Короткий опис 

 
Вимоги до початку вивчення 

Пререквізити: Професійна  етика, деонтологія та 

психологія спілкування; Основи занятійної терапії; 

Дефектологія в практичній діяльності фізичного 

терапевта та ерготерапевта 

 
 

Що буде вивчатися 

Знайомство здобувачів з особливостями дітей із 

сенсорними порушеннями. Вміти розрізняти основні види 

сенсорних порушень. Володіти навиками створювати 

належні умови для навчання осіб із сенсорними 

порушеннями. Знати основні причини мовленнєвих 

порушень. Вміти розрізняти їх різновиди. Володіти 

методиками навчання дітей з порушеннями мовлення. Знати 

види порушень опорно-рухового апарату. Вміти підготувати 

освітнє середовище до процесу інклюзивного навчання. 

Володіти навичками здійснювати педагогічний супровід 

учня з порушеннями опорно-рухового апарату. Знати 

особливості осіб із порушеннями інтелекту та ЗПР. Володіти 

методами виховання осіб із порушеннями розумового 

розвитку. Уміти здійснювати диференційований підхід до 

навчання дітей із ЗПР. 

 

 

 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Сучасний фахівець має бути підготовленим до ефективної 

взаємодії з людьми будь-якого рівня розвитку, здібностей і 

можливостей, розуміти внутрішній світ осіб з особливими 

потребами, вміти діагностувати, ефективно навчати й 

виховувати, здійснювати заходи профілактики і корекції 

порушень розвитку, сприяючи їх соціальній адаптації та 

суспільній інтеграції. Джерелом знань про особистість 

дитини зі спеціальними освітніми потребами, особливості її 

розвитку та соціалізації є корекційна педагогіка. 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Сформувати позитивне професійне та загальнолюдське 

ставлення до осіб із порушеннями психофізичного розвитку; 

готовність фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, 

своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний 

психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують 

корекції психофізичного розвитку; сформувати навички та 

вміння творчо застосовувати професійні знання на практиці. 

Знати особливості поведінкових відхилень стосовно вікового 

розвитку. Вміти надавати допомогу в адаптації до нових умов 

навчання. Володіти навичками обирати та застосовувати 

відповідні дидактичні та методичні підходи до освіти таких 

дітей. 

 

 
Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до 

осіб із порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

інтегрованої та інклюзивної освіти; володіти технологіями 

спеціальної освіти; формувати готовність здорових пацієнтів 

до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що 

потребують корекції психофізичного розвитку; проводити 

роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації 

про осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 

Інформаційне забезпечення 
 

Web-посилання на (опис 
освітнього компонента) силабус 

освітнього компонента на 

вебсайті факультету (інституту) 

 

 


