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   Вступ 

Навчальна  програма  дисципліни  «Проблеми  корекційної  освіти  у
сучасній  світовій  практиці»  складена  відповідно до освітньої  програми та
навчального  плану  підготовки  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  магістр  за
спеціальністю 016 “Спеціальна освіта”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: аналіз різних моделей
корекційно-реабілітаційної  та  соціальної  допомоги  особам  з  обмеженими
можливостями здоров’я у світовій практиці.  

Міждисциплінарні  зв’язки:  Курс  «Проблеми  корекційної  освіти  у
сучасній  світовій  практиці»  передбачає  тісний  зв’язок  з  дисциплінами:
корекційна педагогіка, спеціальна психологія, історія корекційної педагогіки,
актуальні проблеми сучасної корекційної педагогіки, соціальна педагогіка.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Організація  корекційної,  реабілітаційної  та  соціальної  допомоги

дітям з особливими освітніми потребами  на Україні  та в країнах
СНГ.

2. Організація спеціальної допомоги дітям з вадами у психофізичному
розвитку в країнах Європи та США.

3. Організація спеціальної допомоги дітям з вадами у психофізичному
розвитку у східних країнах. 

Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни   «Проблеми  корекційної
освіти у сучасній світовій практиці»  є  забезпечення майбутніх спеціалістів
теоретичними знаннями з актуальних проблем корекціійної роботи у різних
країнах,  та  уміннями аналізувати  різні  підходи до навчання,  виховання та
реабілітації дітей з вадами у психофізичному розвитку.

1.2.Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Проблеми  корекційної
освіти  у  сучасній  світовій  практиці»   є  ознайомлення  студентів  з
загальнотеоретичними питаннями організації корекційної допомоги у різних
країнах світу, системою корекційної та інклюзивної освіти та особливостями
їх організації у різних країнах. 

1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності: 
загальні: 
-  когнітивна:  визначення  та  розв'язання  пізнавальних  завдань,  пошук
нестандартних  рішень,  комплекс  умінь  щодо  аналізу,  синтезу,  порівняння,
абстрагування, узагальнення, конкретизації; набір способів дій, засобом яких
здійснюється професійна діяльність, інтелектуальна креативність;
-  комунікативна:  вибір моделі  спілкування і  правильне використання її  на
практиці;
- інформаційна: володіння інформаційними технологіями і використання їх в



процесі навчання й майбутньої педагогічної діяльності, оцінка достовірності
інформаційних джерел;
-  диференційно-психологічна:  мотивація  діяльності,  здібності  та
спрямованості особистості;
-  рефлексивна:  правильне  оцінювання  досягнень  і  недоліків   власної
діяльності,  уміння  усвідомлювати  рівень  особистих  здібностей,  знань,
застосування  способів  фахового  самовдосконалення  та  прагнення  до
професійного росту;
- компетентності, пов’язані з життям у полікультурному суспільстві;
- компетентності здоров’єзбереження (свого та вихованців).
Спеціальні: 

-  володіння  теоретичними  основами  організації  та  проведення
корекційної  допомоги дітям з  порушеннями у  психофізичному розвитку  у
різних  країнах  світу,  специфікою інтеграції  та  інклюзивної  освіти  дітей  з
особливими  освітніми  потребами,  актуальними  питаннями  корекційної
педагогіки на сучасному етапі розвитку;

 вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для
організації корекційно-реабілітаційної роботи;

 володіння  основними  законодавчими  та  інструктивними
документами організації корекційної роботи; 

 вміння аналізувати різні моделі корекційної допомоги у світовій
практиці; 

 забезпечення  належного  рівня  психічного  здоров’я,  соціально-
психологічний  захист  і  підтримку  індивідуального  розвитку  громадян,  з
урахуванням  їх  здібностей,  особливостей  життя  та  праці,  застосовуючи
досвід різних країн світу.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  105  годин  /  3,5
кредитів ECTS.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
Організація корекційної, реабілітаційної та соціальної допомоги дітям з
особливими освітніми потребами  на Україні та в країнах СНГ

Система  спеціальної  та  інклюзивної  освіти  в  Україні.  Структура
спеціальної освіти на Україні. Вплив досвіду життя в закритому закладі на
розвиток дитини: - розвиток дітей раннього віку, які виховуються в закритих
закладах; - особливості психічних новоутворень у підлітків в умовах школи-
інтернату.  Стратегія  розвитку  спеціальної  освіти  в  Україні.  Нові  форми
спеціальних  закладів. Інтеграція та інклюзія.

Система  спеціальної  та  інклюзивної  освіти  в  Білорусії,  Казахстані  та
інших країнах СНГ.  Структура спеціальної освіти в Білорусії,  Казахстані,
Росії  та  інших  країнах  СНГ.  Особливості  організації  корекційної  та
реабілітаційної допомоги. Стратегія розвитку спеціальної освіти в Білорусії,



Казахстані  та  інших  країнах  СНГ.  Нові  форми  спеціальних   закладів.
Інклюзивна освіта.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Організація спеціальної допомоги дітям з вадами у психофізичному

розвитку в країнах Європи та США

Корекційна та інклюзивна освіта у Скандинавських країнах.  Структура
спеціальної  освіти  в  Данії,  Норвегії  та  інших  Скандинавських  країнах.
Особливості організації  корекційної та реабілітаційної допомоги. Стратегія
розвитку  спеціальної  освіти  в  Скандинавських  країнах.  Нові  форми
спеціальних  закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з
порушеннями у психофізичному розвитку.

Корекційна та інклюзивна освіта в Англії. Структура спеціальної освіти в
Англії.  Особливості  організації  корекційної  та  реабілітаційної  допомоги.
Стратегія  розвитку  спеціальної  освіти  в  Англії.  Нові  форми  спеціальних
закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з  порушеннями  у
психофізичному розвитку.

Корекційна  та  інклюзивна  освіта  у  Німеччині.  Структура  спеціальної
освіти  у Німеччині.  Особливості  організації  корекційної та реабілітаційної
допомоги. Стратегія розвитку спеціальної освіти  у Німеччині.  Нові форми
спеціальних   закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з
порушеннями у психофізичному розвитку.

Корекційна та інклюзивна освіта у Франції. Структура спеціальної освіти
у Франції. Особливості організації корекційної та реабілітаційної допомоги.
Стратегія  розвитку  спеціальної  освіти  у  Франції.  Нові  форми спеціальних
закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з  порушеннями  у
психофізичному розвитку.

Корекційна  та  інклюзивна  освіта  в  Польщі,  Угорщині,  Румунії.
Структура  спеціальної  освіти  в  Польщі,  Угорщині,  Румунії.  Особливості
організації  корекційної  та  реабілітаційної  допомоги.  Стратегія  розвитку
спеціальної  освіти  в  Польщі,  Угорщині,  Румунії.  Нові  форми спеціальних
закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з  порушеннями  у
психофізичному розвитку.

Корекційна  та  інклюзивна  освіта  в  Італії  та  Іспанії.  Структура
спеціальної освіти в Італії та Іспанії. Особливості організації корекційної та
реабілітаційної допомоги. Стратегія розвитку спеціальної освіти  в Італії та
Іспанії.  Нові  форми  спеціальних   закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне
навчання дітей з порушеннями у психофізичному розвитку.



 
Корекційна та інклюзивна освіта в США. Структура спеціальної освіти в
США.  Особливості  організації  корекційної  та  реабілітаційної  допомоги.
Стратегія  розвитку  спеціальної  освіти  в  США.  Нові  форми  спеціальних
закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне  навчання  дітей  з  порушеннями  у
психофізичному розвитку.

Змістовний модуль 3.
Організація спеціальної допомоги дітям з вадами у психофізичному

розвитку у східних країнах

Корекційна та інклюзивна освіта в Японії та Китаї. Структура спеціальної
освіти  в  Японії  та  Китаї.  Особливості  організації  корекційної  та
реабілітаційної допомоги. Стратегія розвитку спеціальної освіти в Японії та
Китаї.  Нові  форми  спеціальних   закладів.  Інтегроване  та  інклюзивне
навчання дітей з порушеннями у психофізичному розвитку.
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трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О. П. Хохліна. –
К., 2000. – 206 с.
22.Шиф Ж. И. Две зарубежные концепции учебно-воспитательной работы
с  умственно  отсталыми  детьми  //  Психологические  вопросы
коррекционной работы во вспомогательной школе / Под ред.  Ж. И. Шиф.
– М. :  Педагогика, 1972. – С. 131-148.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 
екзамен

5. Засоби діагностики результатів навчання 
 самостійна роботи, реферат, контрольна робота
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