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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
У статті здійснено аналіз проблеми застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному 

процесі. Визначено суть та завдання корекційно-виховного процесу. Розкрито особливості застосування 
педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі залежно від виду навчання. Визначено критерії 
ефективності корекційної спрямованості навчання і виховання. 

Ключові  слова :  педагогічні технології, корекційно-педагогічні технології, корекція, корекційно-
виховний процес, технології корекційно-виховного процесу. Одним із важливих напрямів втчизняної осві-тньої політики є забезпечення умов для якісної освіти і гармонійного розвитку, максимальної соціалізації та інтеграції дітей з психофізичними порушеннями. Тому суттєвого оновлення потре-бує система спеціальної освіти, її зміст і форми, забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчального процесу, нових комплексних про-грам розвитку особистості дитини, впровадження інноваційних педагогічних підходів і технологій. У цьому напрямі вже зроблено певні кроки: при-йнято ряд державних документів: «Концепція спеціальної освіти дітей з особливостями психо-фізичного розвитку на найближчі роки і перспек-тиву» (1996), «Концепція реабілітації дітей з об-меженими фізичними чи розумовими можливос-тями» (1998), «Концепція державного стандарту спеціальної освіти» (1999), «Проект державного стандарту спеціальної освіти» (2004), Концепція розвитку інклюзивного навчання (2010). 

Методологічні основи забезпечення якісної спеціальної освіти та підвищення ефективності корекційно-виховного процесу є предметом дос-лідження багатьох вітчизняних учених, серед яких: В. І. Бондар, Л. С. Виготський, С. Д. Забрамна, І. Г. Єременко, С. Ю. Конопляста, О. Б. Нагорна, Н. М. Назарова, М. С. Певзнер, Б. П. Пузанов, Л. М.  Руденко, В. М. Синьов, Н. М. Стадненко, В. В.  Тарасун, М. К. Шеремет, Л. М. Шипіцина, Д. І. Шульженко та ін. Проте недостатньо дослі-дженими у психолого-педагогічному аспекті поки що залишається технологіна складова у корекцій-но-виховному процесі. Метою статті є розкриття особливостей застосування педагогічних техно-логій у корекційно-виховному процесі. Дитина з обмеженими можливостями, як і всі діти, у своєму розвитку спрямована на освоєння соціального досвіду, соціалізацію, включення в життя суспільства. Однак шлях, який вона повин-на пройти для цього, значно відрізняється від  
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ІРИНА СЕРЕДА Особливості застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі загальноприйнятого: фізичні та психічні вади міняють, обтяжують процес розвитку. Тому освіт-ньо-виховна робота з такими дітьми підпорядко-вується, у першу чергу, розв’язанню корекційних завдань. 
Корекція (з латинської – виправлення) – це система психолого-педагогічних заходів, спрямо-ваних на виправлення або послаблення недоліків психофізичного розвитку дітей. Під корекцією ро-зуміється як виправлення окремих дефектів, так і цілісний вплив на особистість аномального дити-ни. У контексті корекційної (спеціальної) педагогі-ки цей підхід знаходить відображення у таких вза-ємопов’язаних аспектах, як корекційно-педаго-гічна діяльність, корекційно-педагогічний процес, корекційна робота, корекційно-виховна робота. Корекційно-виховним завданням підпорядко-вані всі форми класної та позакласної роботи в процесі формування загальноосвітніх і трудових навичок. Спочатку здійснюється засвоєння дітьми знань про навколишню дійсність, формування у них навичок самообслуговування. Потім вони отримують загальноосвітні знання і професійні вміння. Важливого значення набуває корекція порушень в емоційній сфері та усунення особисті-сних недоліків. У ряді випадків можуть застосову-ватись також лікувально-корекційні заходи (ЛФК, масаж, ФТО, прийом медикаментозних препара-тів). Окрім урахування вищезазначених підходів, ефективність корекційно-виховного процесу зу-мовлюється також його технологічною складо-вою, тобто тим, наскільки доцільно застосовуєть-ся педагогом система методів та технологій вихо-вного процесу. У сучасній науковій літературі поняття «технологія» поки що не набуло єдиного визна-чення. Його використовують в різних значеннях: як синонім понять «методика» та «форма органі-зації навчання», як сукупність усіх використаних у конкретній педагогічній системі методів, засо-бів і форм, як сукупність і послідовність методів і процесів, які дозволяють одержати запланований результат [1, 78]. Аналіз сучасних досліджень дає можливість дати узагальнене визначення понят-тя педагогічна технологія: це науково обґрунто-вана системна модель діяльності педагога, яка містить опис алгоритму його дій з розв'язання певної навчально-виховної проблеми [4, 152].  
Технології корекційної освіти (корекційно-педагогічні технології) ми розуміємо як сукуп-ність тих спеціальних методів, прийомів і засобів, які використовуються фахівцями-дефектологами (логопедами, реабілітологами та ін.) для розв’я-зання різнопланових корекційно-розвивальних завдань навчально-виховного процесу [4]. З мето-

дичної точки зору у практичному застосуванні технологію слід розглядати як послідовну діяль-ність педагога, спрямовану на вирішення педаго-гічних або корекційних завдань, реалізацію на практиці певної моделі корекційного навчально-виховного процесу. Отже, корекційно-педагогічну технологію можна визначити, як наукове проек-тування та чітке відтворення корекційно-педагогічних дій, що гарантують запланований результат та забезпечують ефективність корек-ційної роботи.  Загальна структура будь-якої технології, зок-рема, корекційно-педагогічної, складається з 3-х взаємопов’язаних компонентів: 1) концептуальна основа, тобто ті психолого-педагогічні принципи та ідеї, на яких вона ґрунтується; 2) змістовна час-тина корекційного процесу, яка реалізується в ме-ті та завданнях корекційно-педагогічного процесу, а також змісті відповідного корекційного матеріа-лу; 3) процесуальна частина, що охоплює безпосе-редньо технологічний процес: організацію корек-ційного процесу; методи та форми корекційно-педагогічної діяльності педагога та дітей; діагнос-тику корекційно-педагогічного процесу [5]. Отже, попри деяку розбіжність науковців у тлумаченні відповідної термінології, технологіч-ний підхід нині виступає як один з основополож-них принципів реалізації освітнього процесу. Сис-тема навчання і виховання на основі інноваційних педагогічних технологій передбачає максимальне врахування індивідуально-психологічних особли-востей дитини, її інтересів, можливостей, створе-ного в освітньому закладі корекційно-розви-вального середовища.  Таке середовище позначається на всіх рівнях педагогічного процесу, воно визначає соціально-виховні цілі спеціальної освіти: становлення та різнобічний розвиток особистості учня; його соці-ально-трудову реабілітацію, компенсацію дефек-ту; засвоєння ним соціального досвіду людства в доступній формі. Тобто, вся система корекційно-педагогічної роботи спрямована на те, щоб реабі-літувати й соціально адаптувати дитину з особли-вими освітніми потребами до реалій навколиш-нього світу, зробити її повноправним і активним членом суспільства, який нарівні з усіма людьми може включитися в повноцінне суспільне життя і приносити користь суспільству. Провідними на-прямками цього процессу є: коригуючий вплив на дитину середовищних факторів (природних, соці-альних), тобто «терапія середовищем»; організа-ція навчального процесу (його корекційна спря-мованість); спеціальний підбір культурно-масових та оздоровчих заходів; психогігіена сі-мейного виховання.  
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Оскільки відхилення в розвитку і поведінці найчастіше існує як складна інтегрована пробле-ма, то і його корекція здійснюється комплексно, тобто на основі глибокої діагностично-корекційної діяльності, виявлення і вивчення природи та етіології відхилення в розвитку і по-ведінці; в програмі корекційно-педагогічної дія-льності повинні бути передбачені як робота з по-долання дефекту, так і кроки щодо його профілак-тики, а також дії з формування особистості дити-ни з опорою на її позитивні якості.  
Корекційно-виховна робота являє собою систему комплексних заходів психолого-педагогічного впливу на різні особливості анома-льного розвитку особистості в цілому. Це пов'яза-но з тим, що кожен дефект негативно впливає не тільки на окрему психічну функцію, а знижує соці-альну адаптацію дитини в усіх її проявах. Тому вона не може зводитись до окремих коригуваль-них вправ, які розвивають конкретні психічні процеси, а має охоплювати весь навчально-виховний процес. Сутність корекційного вихован-ня полягає у формуванні психічних функцій дити-ни і збагаченні її практичного досвіду. Одночасно долаються наявні у неї порушення мови, мотори-ки, сенсорних функцій, поведінки та ін. Воно спря-моване на попередження і корекцію аномалій психічного розвитку, підготовку дитини до на-вчання і повноцінного життя в суспільстві. Загальною метою корекційної-виховної ро-

боти з дітьми з обмеженими можливостями, на думку О. Б. Нагорної, є відновлення й розвиток пізнавальних та емоційно-вольових процесів, за-безпечення максимально повної адаптації особис-тості в суспільство, формування позитивних рис особистості, варіативна адаптація до змінених умов, корекція пізнавальної та емоційно-вольової сфер особистості; формування адекватної самоо-цінки та рівня домагань [3]. Виховання передбачає поєднання педагогіч-них і лікувальних заходів, а також врахування спе-цифіки аномального розвитку і вікових особливос-тей дитини. У кожному разі оцінюють ступінь відс-тавання в розвитку в порівнянні з віковою нормою, враховують його якісні особливості, а також клініч-ний діагноз і потенційні можливості розвитку. Педагогічні технології слід використовувати в комплексі корекційно-виховних завдань відпо-відно до вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини, з урахуванням варіанту її на-вчання (загальноосвітня підготовка; корекційно-розвивальне; компенсаторно-адаптаційне; абілі-таційне навчання). При варіанті загальноосвітньої підготовки зазвичай ефективними є методи і технології, ха-рактерні для соціально-виховного процесу зага-

льноосвітньої школи. Наприклад: технологія створення ситуації успіху, колективні творчі спра-ви, технологія самовиховання, тренінгові техно-логії, інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікаційні технології тощо. У випадку складного дефекту у дитини (поєднання кількох дефектів), коли навчання ве-деться за компенсаторно-адаптаційним або абілі-таційним варіантом, провідними виступають ме-дико-корекційні та здоров’язберігаючі технології. Так, наприклад, в основу сучасної методики «Снузелен – терапії», розробленої у Нідерландах, покладено практичну концепцію взаємодії відчут-тя та емоцій: для створення вражень розвитку сенсорики застосовуються різні освітлення, ефір-ні олії, матеріали різного роду, джерела звуків, запахів тощо. Ця методика, на думку Д. Шульжен-ко, сприяє також розвитку комунікації та соціалі-зації – у дітей формуються навички поведінки в групі, вербальна поведінка, емпатія [7]. Комплекс-ну програму корекції порушень емоційного роз-витку дітей шляхом організації процесу корекцій-но-розвивального впливу на емоційну сферу з використанням технологій прямого й опосеред-кованого впливу рзроблено В. Коваленко [8]. В окрему групу можна виділити педагогічні технології, які з успіхом можуть бути застосовані при будь-якому варіанті навчання. Це, наприклад, ігрові технології (предметні, рухливі, сюжетно-рольові, ігри-театралізації та ін.) та технології арттерапії (ізотерапія, казкотерапія, музикотера-пія та ін.).  Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особис-тості у самоствердженні, самовизначенні, саморе-гуляції, самореалізації. У грі проявляються особ-ливості характеру кожної дитини, виявляється рівень її розвитку. Тому організація гри вимагає індивідуального підходу до дітей. Потрібно врахо-вувати індивідуальні особливості кожної дитини при виборі завдання: одній давати завдання лег-ше, іншій – складніше, одній варто поставити на-відне запитання, а від іншої зажадати цілком са-мостійного рішення. Особливої уваги вимагають діти сором’язливі, боязкі: іноді така дитина знає правильну відповідь, але не наважується відповіс-ти. Таких дітей необхідно хвалити за найменший успіх, намагатися частіше активізуавти в діяльно-сті, щоб привчити виступати перед колективом.  Порівняно з іншими формами навчання й ви-ховання, перевага гри полягає в тому, що вона досягає своєї мети непомітно для вихованця,  тобто не потребує ніяких способів тиску на особи-стість дитини. Під час гри діти будь-якого віку почувають себе вільно і комфортно. Причому це стосується всіх дітей, які мають різні психологічні 
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особливості. У процесі гри навіть інтелектуально пасивна дитина спроможна виконати таке за-вдання, яке їй важко дається у звичайній життє-вій ситуації. Основними функціями арттерапії є: катарсис-тична – звільняє дитину від негативних проявів; регулятивна – знімає нервово-психічне напружен-ня, регулює психосоматичні процеси, моделює позитивний психоемоційний стан; комунікативно-рефлексивна – забезпечує корекцію спілкування, формує адекватну поведінку тощо. У сучасній пе-дагогічній науці виокремився напрям – артпеда-гогіка, яка дозволяє розглядати в межах спеціаль-ної педагогіки всі компоненти корекційно-педагогічного процесу засобами мистецтва. Серед інноваційних корекційно-компенсаційних техно-логій, в основі яких полягає артпедагогіка, у коре-кційно-виховній роботі з дітьми Н. Хребтова, на-приклад, особливо виокремлює ізотерапію та каз-котерапію [6, 75-76].  Зображувальна творчість розвиває чуттєво-рухову координацію, яка бере участь в узгодженні міжпівкулевої взаємодії, що потребує участі бага-тьох психічних функцій. У процесі малювання ак-тивізується і конкретно-образне мислення, яке в основному пов’язане з роботою правої півкулі, і абстрактно-логічне, за яке відповідає ліва півку-ля. Оскільки воно прямо пов’язане з найважливі-шими функціями (зір, рухова координація, мов-лення, мислення), малювання не просто сприяє розвитку кожної з цих функцій, а і зв’язує їх між собою [2, 15].  Терапевтичний вплив малювання на дитину забезпечується цілою низкою чинників: затишна атмосфери приносить задоволення та підвищує самооцінку; сам процес вимагає від дитини відпо-відального мислення та дії; активізується фанта-зія, розвивається терпіння та спокій. Дитина вчиться контролювати і керувати своїми мотор-ними імпульсами; розвивається сприймання, мо-торика, мислення, концентрація. Творча діяль-ність підвищує мотивацію, а переживання успіху розвиває у дитини впевненість у собі. Система корекційного впливу на учнів має бути розрахована на тривалий час і діяти на осо-бистість у цілому, в єдності таких її компонентів, як: пізнавальні, емоційно-вольові психічні проце-си; досвід (знання, вміння, навички); спрямова-ність; поведінка. Відповідно педагогові необхідно узгоджувати педагогічні впливи з медичними і 

психологічними; дотримуватися послідовності й наступності в корекційно-виховній роботі, єдино-го охоронно-педагогічного режиму в школі і сім'ї. Проведення корекційної роботи значно ускла-днюється тим, що спеціально розроблених про-грам для цього не існує, а отже, не існує і заздале-гідь чіткого визначеного змісту корекції. Він лише зумовлений загальною метою – послабленням або подоланням недоліків психофізичного розвитку і подальший розвиток особистості дитини. Проте конкретні завдання корекційної роботи, її об'єкт, детальний зміст і методи кожного разу відрізняти-муться, оскільки залежатимуть від багатьох фак-торів: етапу корекційно-педагогічного процессу, рівня розвитку учнів тощо. Вагому роль відіграє і професійна підготовка, майстерність корекційно-го педагога, його обізнаність і компетентність у володінні сучасними технологіями і методиками корекційно-виховного процесу. Ефективність проведення навчально-виховних та корекційно-реабілітаційних заходів з дітьми з різними вадами психофізичного розвит-ку значною мірою залежить від наявності вторин-ного дефекту, відсутності супроводжуючих захво-рювань тощо. Ефективність корекційної спрямо-ваності навчання і виховання оцінюють за такими загальними критеріями: якісне і кількісне полег-шення структури дефекту; виправлення недоліків і перехід скоригованої вади до позитивних мож-ливостей дитини; підвищення рівня актуального розвитку і, як наслідок, розширення зони найбли-жчого розвитку; свідоме користування дітьми набутим досвідом; накопичення і позитивна зміна властивостей особистості. Отже, корекційно-виховна робота як система комплексних заходів психолого-педагогічного впливу на особистість дитини виступає одним із актуальних питань спеціальної освіти. Ефектив-ним засобом їх реалізації виступають корекційно-розвивальні педагогічні технології. Залежно від особливостей та індивідуального розвитку дити-ни, корекційно-виховний процес може бути пред-ставлений як переважно загальнопедагогічними, медико-корекційними та здоров’язберігаючими технологіями, так і їх комплексним поєднанням. Перспективи подальших наукових досліджень пов’язуємо з аналізом інноваційних педагогічних технологій та розробкою відповідних методичних рекомендацій щодо їх використання у практиці корекційно-виховного процесу.  
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Середа И. В. Особенности применения педагогических технологий в коррекционно-
воспитательном процессе 

В статье осуществлён анализ проблемы применения педагогических технологий в коррекционно-
воспитательном процессе. Определены сущность и задания коррекционно-воспитательного процесса. 
Раскрыты особенности использования педагогических технологий в коррекционно-воспитательном 
процессе в зависимости от вида обучения. Определены критерии эффективности коррекционной на-
правленности обучения и воспитания. 

Ключевые  слова :  педагогические технологии, коррекционно-педагогические технологии, коррек-
ция, коррекционно-воспитательный процесс, технологии коррекционно-воспитательного процесса. 

 
Sereda I. V. Features of the application of pedagogical technologies in the correctional-educational 

process 
One of the important directions of the national educational policy is to provide conditions for quality educa-

tion and harmonious development, maximum socialization and integration of children with psychophysical disor-
ders. The system of special education requires the introduction of innovative pedagogical approaches and tech-
nologies. 

Technology is considered as a sequence of actions of the teacher, aimed at solving pedagogical or corrective 
tasks, the implementation in practice of a certain model of the corrective educational process. The system of edu-
cation and upbringing on the basis of innovative pedagogical technologies provides for the maximum considera-
tion of the individual psychological characteristics of the child, his interests, opportunities created in the educa-
tional institution of the correctional-developing environment. Such an environment is reflected in all levels of the 
pedagogical process, determines the correctional and educational goals of special education. 

Correction and educational work is a system of complex measures of psychological and pedagogical influence 
on various features of abnormal development of the personality as a whole. The essence of corrective education is 
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СВІТЛАНА СИТНЯКІВСЬКА · Характеристика базових конструктів моделі  професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі 
the formation of the child's mental functions and the enrichment of his practical experience. Such upbringing pro-
vides for the unification of pedagogical and therapeutic activities, as well as taking into account the specifics of 
the abnormal development and the age-related characteristics of the child. 

Pedagogical technologies should be used in a complex of corrective-educational assignments in accordance 
with the age and individual characteristics of the child's development, taking into account the variant of his edu-
cation (general education, correctional-developing, compensatory-adaptive, habilitation). Correction and educa-
tional process can be represented mainly as general pedagogical, medico-corrective and health-saving technolo-
gies, and their integrated association. The most used for realization of correctional education of different catego-
ries of children are game technologies and art therapy technologies. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ КОНСТРУКТІВ МОДЕЛІ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА БІЛІНГВАЛЬНІЙ ОСНОВІ 

 
У статті представлені та охарактеризовані базові конструкти моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі: цільовий, концептуальний, мотиваційний, 
змістовий, діяльнісно-технологічний, результативно-коригуючий. Було доведено, що дані конструкти 
базуються на загальнодидактичних, лінгвістичних та спеціальних принципах навчання, загальнодидак-
тичних та інноваційних формах організації навчання, новітніх та класичних методах навчан-
ня.Враховуючи мету та завдання білінгвального навчання, за допомогою даних конструктів була ство-
рена модель професійної підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі. Така модель хара-
ктеризується цілісністю, динамічністю та поетапністю реалізації. Теоретичне обґрунтування відбору 
та структурування її конструктів засвідчує відповідність моделі інноваційним потребам удосконален-
ня процесу професійної підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери. 

Ключові  слова :  білінгвальне навчання, фахівці соціальної сфери, конструкти, модель, професійна 
підготовка. Характеристиками сучасного світу є глобалі-зація, полікультуризація, динамізм змін, що пос-тавило перед освітніми закладами завдання фор-мування професійної особистості, здатної до якіс-ного і повноцінного виконання професійних обо-в’язківу нових умовах. У зв’язку з цим науково-педагогічною спільнотою розробляються концеп-ції щодо оновлення освітньої структури, моделей, технологій підготовки фахівців, одним із варіан-тів якої може розглядатися професійна підготов-ка майбутніх фахівців на білінгвальній основі (тобто викладання студентам фахових дисциплін частково або повністю іноземною мовою), оскіль-ки такий процес, на нашу думку, здатний посили-ти професійну компетентність випускників за відповідною спеціальністю.  Це стає можливим за умови створення моде-лі професійної підготовки майбутніх фахівців на 

білінгвальній основі, адже ми говоримо про освіту сучасності, тобто період глобалізації, інтеграції, коли стираються межі країн і фахівець, за умови високого професіоналізму та знання іноземної мови фахового спрямування, може вивчати пере-довий досвід фахівців соціальної сфери інших країн, брати участь у міжнародній співпраці та, за потреби, працювати в міжнародних організаціях не лише у своїй країні, а в будь-якому місці Євро-пи і навіть світу.  З огляду на вищезазначені причини вважаємо доцільним розробку та впровадження у навчаль-ний процес моделі професійної підготовки майбу-тніх фахівців на білінгвальній основі у вітчизня-них ЗВО.  Зазначимо, що не дивлячись на те, що білінг-візм не є розповсюдженою категорією в системі сучасної освіти України, його теоретичні основи 


