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Педагогічне кредо:  

допомогти дитині розкритися, 

вселити в нього впевненість, 

дати відчути свою самоцінність. 

Моє проблемне питання: 

Індивідуальний підхід до дітей з 

особливими потребами. 



На заняттях з корекції прагну вдосконалювати 
навчальні методики, так    на відкритому уроці у 9 

спеціальному класі під назвою “Мовний оазіс”. 
Мною був використаний ейдетичний метод з 

метою корегувати мову, пам’ять, увагу.  



На даному уроці широко використовувались багато 
різноманітних завдань з української мови по таким важливим 
розділам, як “Приказки та прислів’я”, “Антоніми та синоніми”, 

“Метаграми”, асоціації.  
Багато завдань діти бачили в перше, але завдяки 
систематичному вивчені на протязі 2 років, швидко згадавши, 
почали ці завдання виконувати, як усно, так і письмово. 
 



Стимулюю інтерес до корекційних занять і на 
позакласних заходах.  Наприклад на такому 
відкритому заході між 7-ми спеціальними 

класами під назвою брейн-ринг у ігровій програмі 
“Знайко чи незнайко” з метою розвитку логічного 

мислення, активізації розумової діяльності. 



Під час індивідуальних занять з ученицею 5 
спеціального класу я враховую: 
 клінічний діагноз; структуру дефекту; первинний 

дефект, вторинні відхилення, наявність ускладнень, стан 
аналізаторів, фізичний стан; 

  темп діяльності; 
  індивідуальні особливості пізнавальних процесів; 
  динаміку втомлюваності; 
  уявлення про навколишнє середовище, рівень знань, 

зону актуального та найближчого розвитку; 
  самооцінку, ставлення дитини до свого дефекту; 

компенсаторні можливості; 
  особливості емоційної сфери; 
  характерологічні можливості. 



Також я використовую метод індивідуального підходу в 
навчанні, що широко використовується мною при вивченні 

предметів – це словесний (українська мова, читання, 
природознавство, СПО, музика), наочний (застосовую 

дидактичний матеріал, картки-завдання, файли), 
практичний , де з ученицею закріплюємо теоретичні знання 
з практикою, наприклад з СПО утворюємо розпорядок дня 

у ті вправи, які вона виконує зранку. 



Я вважаю, якщо однаково впливати на всіх учнів, то 
ефективність навчання буде невисока, тому я враховую: 
 індивідуальні особливості характеру школяра, його  

потреби та інтереси; 
 індивідуальні можливості самооцінки у навчально-

виховному процесі; 
 індивідуальні особливості пізнавальних процесів; 
 різні темпи роботи й динаміку  наростання 

втомлюваності; 
 різний рівень знань і уявлень про навколишнє 

середовище, зони актуального та найближчого 
розвитку:  

1) Активізація всіх учнів розвитку; 
2) Індивідуалізація завдань; 
3) Надання відповідного рівня допомоги. 



На відкритому уроці з математики по темі «Пряма і ламана 

лінія» незважаючи на статичну диплегію, та стійкі рухові 

порушення Анжела майже не помилялась при відповідях, 

самостійно визначала, на що схожі прямі лінії – шлях, та 

ламані на змійку. Була досягнута на уроці мета, де учениця 

виконала усі завдання. На уроках постійно проводиться 

фізхвилина на розвиток дрібної моторики рук, яка якісно 

для розвитку м’язів рук. 



Відкритий урок з українського читання з Нагорною  

Анжелою теж пройшов цікаво та якісно на знання учениці. 

Тема звук і буква П допомогла дитині, закріпити знання з 

алфавіту, правильно вимовляти, та використовувати букву П 

для самостійного складання звуків. 

З метою уроку – формування вмінь застосовувати набуті 

теоретичні знання на практиці Анжела впоралась добре, 

незважаючи на затримку психомовнного розвитку 



Методична робота 

Брав участь у педраді з доповіддю  

«Емоційний стан дитини. Психологічний супровід» 



На МО вчителів корекції виступав з 

доповіддю «Ейдетичні методи навчання» 


