
 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на 

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

 

 

на тему:  

 

ЗАСТОСУВАННЯ  КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ІЗ ПСИХОГЕНИМИ 

ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ У ДІТЕЙ  

 

 

 

                                                                    Виконала:  

                                                                    студентка  6 курсу, групи 4- з                                                                                

                                                                    спеціальності: 016 Спеціальна освіта  

                                                                    Максімова О.О. 

                                                                    

                                                                    Керівник: 

                                                                    канд.пед.наук,доцент  

                                                                    Бегас Л. Д. 

                                                                     

                                                                    Рецензент: 

                                                                    канд.пед.наук,доцент 

                                                                    Лемещук М.А. 

 

 

 

                                            Умань – 2021 року 

 

 

 



         

                                          ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………...……..3  

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНО-

РАЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ 

1.1. Концепція корекційно-розвивального навчанн………………….................6 

1.2.Особливості психогеної корекційно- розвивальної роботи…..…………..13 

1.3. Характеристика психолого-педагогічних умов корекції поведінки дітей iз 

патохарактерологічним розвитком особистості…………….............................16 

Розділ II Теоретичні аспекти патохарактерологічного розвитку особистості 

дітей 6-7 років  

2.1. Патохарактерологічний розвиток особистості дітей як психолого-

педагогічна проблема …………...………………………………………………32 

2.2. Експереметальна робота з патехаректичними особливостями дітей 

дошкільного віку………………………………………………………………...41 

2.3. Хід та результати експериментальної роботи з організації 

образотворчої діяльності дітей з особливими потребами…………..……..65 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………...............................................69 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………...……………….75 

  



 

 

 

ВСТУП 

 Сучасний етап розвитку теорії та практики психології, нейропсихології, 

корекційної педагогіки та спеціальної психології характеризується 

посиленням уваги до поглибленого вивчення різних особливостей психічного 

розвитку дітей, що має важливе науково-практичне значення. З кожним 

роком зростає кількість та різноманітність дітей з відхиленнями у розвитку. 

Це викликає необхідність вивчення дітей не тільки до, а й у процесі їхнього 

навчання та виховання, визначення програм корекційного впливу для 

кожного окремого випадку. 

 Найважливішим напрямом теоретичних і практичних розробок у сфері 

олигофренопедагогики є вивчення особливостей, можливостей та 

педагогічних умов формування в учнів допоміжної школи вищих психічних 

функцій у вигляді коррекционно-развивающего навчання. 

 У витоків розробки питань корекційно-виховної роботи стояли: М.І. 

Кузьмицька, Н.Б. Лур'є, О.Л. Селіхова, В.А. Сумарокова, Г.В. Цикото, Я.Г. 

Юдилевіч, Г.М. Дульнєв та інші. 

 Основна ідея навчання сформульована в роботі Л.В. Занкова 

«Дидактика і життя»: «Дидактичні принципи та вимоги, розраховані на 

засвоєння знань та навичок, приносять відомий результат і у розвитку. Однак 

завдання полягає не в тому, щоб отримати якийсь результат, а в тому, щоб 

досягти максимальної ефективності навчання для розвитку школярів». 

 Конкретні методичні шляхи використання процесу навчання з метою 

корекції можуть бути різноманітними. Вони залежить від об'єктивного змісту 

навчального матеріалу, від способів поєднання практичних та словесних 

засобів навчання.  

 Конкретні методичні шляхи коррекционно-развивающей роботи 

обираються з урахуванням особливостей інтелектуальної та емоційно – 



вольової сфери учнів у тому чи іншому етапі навчання. Разом із 

різноманітністю конкретних методичних шляхів у корекційно-розвиваючій 

роботі є психолого-педагогічні принципи: 

- введення у зміст навчання розділів, що передбачають заповнення прогалин 

попереднього розвитку, формування готовності до сприйняття 

найскладнішого програмного матеріалу; 

- використання методів та прийомів навчання з орієнтацією на «зону 

найближчого розвитку» дитини, створення оптимальних умов для реалізації 

її потенційних можливостей; 

- корекційна спрямованість навчально – виховного процесу, що забезпечує 

вирішення завдань загального розвитку, виховання та корекції пізнавальної 

діяльності та мови дитини, подолання індивідуальних недоліків розвитку; 

- Визначення оптимального змісту навчального матеріалу та його відбір 

відповідно до поставлених завдань. 

Мета дослідження – виявити психологічні особливості корекційно-

розвивального навчання дітей. 

Об'єкт дослідження – корекційно-розвивальне навчання. 

Предметом дослідження є психологічні особливості корекційно-

розвивального навчання. 

Завдання дослідження: 

1. Аналіз літературних джерел з метою виявлення теоретичної основи 

проблеми корекційно-розвивального навчання. 

2. Узагальнити основні ідеї та підходи різних психологів до цієї проблеми. 

3. Виділення психологічних особливостей корекційно-розвивального 

навчання. 

Практична значущість дослідження полягає у виявленні психологічних 

основ організації та здійснення корекційно-розвивального навчання дітей. 

 

 

 

 



ВИСНОВОКИ 

 Від того, які уявлення дитини про батьківські відносини до неї, 

залежить її майбутнє психічне здоров'я. І важливо зуміти вчасно розглянути 

цю проблему, і наскільки можна її вирішити.  

 В результаті проведеного нами практичного дослідження малюнків 

дітей та виявлення уявлень дітей про батьківські відносини до них, 

виявилося, що половина дітей (50%) займають позицію в сім'ї «я любимо і 

потрібен, і вас теж люблю», вважаючи при цьому, батьківські уявлення вони 

добрі. 16,7 % дітей вважають, що вони потрібні та кохані, але батьки існують 

заради них, водночас батьківські ставлення до них хороші. 8,3% дітей 

вважають, що вони потрібні і кохані, і теж люблять батьків, але батьківські 

уявлення про них – погані. 8,3% дітей вважають, що вони не улюблені, але 

від щирого серця бажають наблизитися до батьків, за умови, що батьківські 

уявлення про них – не хороші.  

 При розробці психокорекційної програми для дітей з 

патохарактерологічним розвитком особистості важливо враховувати 

уявлення дитини про ставлення до неї батьків, адже як показує багаторічна 

психіатрична практика, що більшість порушень розвитку дитині пов'язана 

саме з дефектами виховання.  

 При реалізації психокорекційної програми обов'язковою умовою є 

періодичність і тематика занять, що торкається проблем дитини, розвиток 

емпатії та робота з батьками. 83 Ефективність корекції поведінки дошкільнят 

можлива при створенні наступних психолого-педагогічних умов: - 

мотиваційної (батьки повинні бути зацікавлені у корекції поведінки дитини 

та у власній корекції), - змістовної (грамотний відбір матеріалу для 

психокорекційної роботи), - операційної (адекатна) . 

 Висновок На основі аналізу психолого-педагогічної та медичної 

літератури нами була виявлена група патохарактерологічних формувань 

та/або розвитків особистості через їхню відносну частоту та соціальне 

значення. Під патохарактерологічним розвитком особистості у дітей ми 



розуміємо психогенний патологічний розвиток та/або формування 

особистості, пов'язане з хронічною психотравмуючої ситуацією в 

мікросередовищі та неправильним вихованням. У літературі виділено два 

основні психогенні механізми патохарактерологічного розвитку: - 

закріплення особистісних реакцій (протесту, відмови, імітації та інших 

характерологічних та патохарактерологічних реакцій), що виникли у 

відповідь на психотравмуючі впливи, - і пряме стимулювання в результаті 

неправильного виховання небажаних рис характеру (збудливості і т.п.). 

 Залежно від особливостей названих психогенних факторів, а також 

індивідуальних психічних властивостей (темпераменту, психомоторики, 

елементів характеру, що формується і т. д.) відбувається закріплення 

відхилень характеру.    

 Ефективність виховання дітей 6-7 років можлива під час створення 

психолого-педагогічних умов. Проведені заходи показали динаміку розвитку 

особистісних якостей дошкільнят у бік збільшення та відбулося зниження 

негативних поведінкових реакцій у дітей. Досвідчена робота у 

Тольяттинському психоневрологічному диспансері показала необхідність 

проведення психокорекцонних занять із дошкільнятами з 

патохарактерологічним розвитком особистості. 

 Сучасне наукове знання демонструє зростаючий інтерес до проблеми 

патохрактерологічного розвитку особистості, відображаючи цю проблему у 

різних публікаціях та дослідженнях. І це пов'язано з тим, що з кожним роком 

цей діагноз молодшає. І відзначається зростання кількості дітей із такими 

порушеннями.  

 Психокорекція негативних поведінкових реакцій та емоційно-вольових 

порушень передбачає проведення системи корекційно-розвивальних занять, 

що реалізуються в умовах спеціально змодельованих вправ та ігор. 

Рекомендовані у цьому дослідженні заняття допоможуть психологу, педагогу 

чи вихователю вирішувати проблему нівелювання проявів 

патохарактерологічного розвитку особистості.  



 Запропонована психокорекційна програма спрямовано також на 

розвиток засобів самопізнання дітей, на підвищення уявлень про власну 

цінність, на розвиток мотивів міжособистісних відносин, на розвиток 

впевненості у власних силах, а також здатності найбільш успішно 

реалізувати себе у поведінці та взаємодії.  

 Досвід показує, що старший дошкільний вік є сприятливим періодом 

для роботи, т.к. мотиваційно-смислова система ще не сформована та відкрита 

позитивним змінам, можливість для яких створюється в процесі 

психокорекції. Таким чином, висувається нами на початку дослідження 

гіпотеза про те, що зниження проявів патохарактерологічного розвитку 

особистості можливе лише за умови системної психокорекційної роботи та 

коригування батьківського ставлення до дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


