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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна
Рік навчання 1
01 Освіта/Педагогіка Семестр 10-ий (1)
016 Спеціальна освіта Лекції 24 год.
Кількість годин/кредитів
о/п Корекційна
Практичні 30 год.
150 / 5
Лабораторні психопедагогіка
(олігофренопедагогіка) Індивідуальні Самостійна робота 88 год.
Магістр
Консультації 8 год.
ІНДЗ: є
Форма контролю: екзамен
Денна форма навчання

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма вивчення навчальної дисципліни "Методичне забезпечення
корекційної освіти" складена відповідно до освітньо-професійної програми
Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) підготовки магістрів галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 016 Спеціальна освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методичне забезпечення
навчально-виховного процесу у закладах освіти для дітей з психічними та (або)
фізичними порушеннями.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування професійно
компетентного фахівця зі спеціальної освіти шляхом оволодіння ним
дидактичними та методичними основами організації освітнього процесу у
спеціальних закладах дошкільної освіти, спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах та закладах з інклюзивною формою навчання для
забезпечення розвитку та соціалізації осіб (дітей) з психічними та (або)
фізичними порушеннями.
Основними завданнями вивчення дисципліни є такі:
- опанувати специфіку взаємодії педагога та дітей з психічними та (або)
фізичними порушеннями;
- сформувати систему теоретичних знань і практичних навичок,
необхідних вчителю-дефектологу для ефективної організації освітнього
процесу у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладах
(в спеціальних закладах дошкільної освіти, спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах та закладах з інклюзивною формою навчання);
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- сформувати знання та уміння застосування на практиці положення
нормативно-правових документів в галузі корекційної освіти;
- з’ясувати труднощі засвоєння відповідних знань, умінь та навичок дітьми
з психічними та (або) фізичними порушеннями; визначити основні корекційні
прийоми та засоби щодо їх подолання;
- сформувати уміння застосовувати адекватні завданням зміст, форми,
методи, засоби та прийоми роботи відповідно до віку, пізнавальних
можливостей, етіології та патогенезу дітей;
- сформувати уміння аналізувати, прогнозувати, коригувати навчальний та
виховний процес відповідно до сучасних підходів щодо організації корекційної
освіти;
- сформувати уміння методично правильно й доцільно організовувати
освітній процес у закладах спеціальної та інклюзивної освіти, здійснюючи при
цьому корекційно-розвивальний вплив на дітей з особливими освітніми
потребами;
- опанувати особливості діагностичної, інформаційно-пояснювальної,
комунікативної, оцінювальної роботи.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни "Методичне
забезпечення корекційної освіти" тісно пов’язано з такими дисциплінами:
блоком "Сучасні технології викладання у ЗВО методик навчання спеціальної
освіти", "Сучасні нормативни засади корекційної освіти", "Корекційнореабілітаційний практикум", "Інноваційна діяльність організатора спеціальної
освіти", "Організація педагогічного процесу у корекційній освіті", "Організація
та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю".
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Професійна компетентність фахівця з спеціальної освіти – це відносно стала
структура професійної самосвідомості й інтегральна характеристика діяльності
фахівця, яка полягає у володінні ним достатнім обсягом фахових знань, умінь та
навичок, професійно значущими особистісними якостями і вміннями, що
забезпечують успішне виконання професійних функцій у соціально визнаній і
зафіксованій суспільством сфері спеціальної освіти.
Результатами вивчення дисципліни мають стати такі сформовані в здобувачів
вищої освіти професійні компетентності:
загальні, що мають універсальний характер, не прив’язаний до предметної
діяльності:
- здатність оперувати та застосовувати понятійний апарат, об’єкт, предмет,
завдання, наукові методи дослідження навчальної дисципліни, використовувати
міжпредметні зв’язки під час її вивчення, володіти принципами побудови науки, що
вивчається; мати чіткі уявлення про історичний аспект її становлення;
- здатність застосовувати базові знання в галузі фахових наук для засвоєння
загальнопрофесійних дисциплін;
- здатність до особистісної й професійної самоактуалізації й самореалізації в
професійному середовищі на засадах високої світогляднометодологічної культури,
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цілісного осягнення генезису освіти як інституту в історичному контексті,
національних аспектів філософії освіти;
- готовність до встановлення співвідношення ролі науки в розвитку цивілізації,
цінності наукової раціональності та її історичних типів, знання структури, форм і
методів наукового пізнання, їхньої еволюції тощо;
- здатність до пошуку, обробки й використання інформації в складних
інформаційних системах, її інтерпретації та використання з професійною метою;
- здатність вільно орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації, вести
особистий науковий пошук;
- готовність оцінювати та коректувати безпеку освітньо-корекційного процесу,
забезпечувати заходи з охорони праці в процесі роботи за фахом, проводити аналіз
умов праці за показниками чинників виробничого середовища, виявляти потенційні
джерела небезпечних і шкідливих явищ, причини виробничого травматизму,
професійних захворювань;
- здатність вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних аспектах
корекційної освіти, критеріях та рівнях професіоналізму фахівця тощо;
- готовність майбутнього фахівця з корекційної освіти до постійної
самоактуалізації, мотивації високих досягнень, прагнення високих професійних
результатів, життєвих успіхів;
- готовність самостійно освоювати нові науково-педагогічні та оздоровчі теорії;
- здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який
дозволяє розуміти та розв’язувати соціальні, медичні, педагогічні тощо проблеми,
зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі
корекційно-реабілітаційної діяльності та здоров’я людини;
- здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів;
- готовність до організації дослідно-експериментальної та дослідницької
роботи у сфері корекційної освіти та здоров’я людини, апробації та представлення її
результатів у публікаціях.
Спеціальні або фахові, які визначають профіль освітньої програми та
кваліфікацію випускника:
- готовність застосовувати у професійній діяльності знання міжнародних та
вітчизняних нормативно-правових актів у галузі корекційної освіти;
- здатність розуміння та реалізації стратегічних пріоритетів (завдань) розвитку
системи корекційної освіти;
- здатність розуміння прав та обов’язків дітей з особливими освітніми
потребами; осіб, які їх виховують;
- здатність керуватись у власній професійній діяльності посадовими
обов’язками, кодексом законів про працю тощо;
- здатність реалізувати на практиці знання сучасних підходів щодо
методичного забезпечення корекційної освіти;
- готовність до практичного втілення дидактичних основ організації освітнього
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процесу: загальнодидактичних та спеціальних принципів, методів, засобів, форм
навчання, змістового наповнення навчального предмету відповідно до діючої
програми, оволодіння методикою викладання навчального матеріалу відповідно до
віку дитини, її етіології та патогенезу тощо.
- здатність застососвувати сукупність знань, мовленнєвих умінь, навичок
спілкування в освітньому процесі спеціального (інклюзивного) освітнього закладу;
- здатність розробляти індивідуальні освітні програми, методичні матеріали до
таких програм;
- готовність організовувати освітній процес на засадах положень державних
нормативних документів у галузі корекційної освіти
- здатність опрацьовувати навчально-методичну документацію, її склад щодо
забезпечення освітнього процесу у відповідному закладі спеціальної (інклюзивної)
освіти;
- готовність вести ділову документацію в закладах освіти для дітей з
особливими потребами;
- здатність планувати, організовувати й реалізовувати пізнавальні, виховні та
корекційно-розвивальні аспекти освітнього процесу в спеціальному (інклюзивному)
закладі освіти;
- здатність застосовувати в практичній роботі дидактичні основи побудови
освітнього: принципи, методи, засоби, форми;
– здатність володіти методикою проведення занять у спеціальному закладі
дошкільної освіти і методикою уроків в спеціальній школі та в закладах освіти, що
мають інклюзивну форму навчання;
– готовність реалізувати диференційований та індивідуальний підхід у роботі з
дітьми з особливими потребами на основі їхнього діагностичного вивчення;
- готовність застосовувати відповідні прийоми та форми контролю навчальних
досягнень дітей з особливими потребами;
- готовність здійснювати співпрацю з батьками, що виховують дітей з
особливими освітніми потребами, застосовуючи відповідні форми і методи;
- готовність володіти методикою проведення педагогічного та психологічного
обстежень дітей різного віку;
- здатність організовувати та здійснювати науково-дослідну роботу в межах
професійних обов’язків у спеціальних (інклюзивних) закладах освіти;
- готовність планувати виховну, дозвіллєву та позаурочну діяльність, володіти
методикою проведення виховних заходів;
- здатність розуміння та дотримання етичних норм поведінки щодо інших
людей, зокрема осіб з особливостями психофізичного розвитку;
- готовність здійснювати корекційну освіту на засадах загальноприйнятих
принципів державної політики у сфері соціального захисту;
- здатність застосовувати класичні та інноваційні освітні, реабілітаційні,
інформаційні технології у освітньому процесі спеціальних (інклюзивних закладів
освіти;
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- готовність до створення комфортного середовища закладу освіти,
спрямованого на підтримку оптимальної динаміки працездатності, покращення
фізичного і психологічного самопочуття, збереження здоров’я учасників
педагогічного процесу;
- готовність до спілкування з різними категоріями осіб із особливостями
психофізичного розвитку;
- готовність взаємодіяти з іншими педагогами, спеціалістами, батьками дітей з
особливими освітніми потребами;
- здатність до гуманізації освітньо-корекційного процесу на основі врахування
функціональних
можливостей
його
учасників:
забезпечення
пріоритету
загальнолюдських цінностей, гармонії відносин людини і навколишнього
середовища, суспільства і природи;
- здатність виявляти наполегливість у досягненні мети;
- здатність до творчої реалізація професійних, зокрема методичних, умінь і
навичок у освітньому процесі спеціального (інклюзивного) закладу освіти.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма курсу розрахована на 150 годин (упродовж 10
семестру для денної форми навчання). Із них: лекцій – 24 години, практичних
занять – 30 годин, самостійної роботи – 88 годин, консультацій – 8 годин.
Видом контролю є екзамен. На вивчення дисципліни за вимогами
кредитно-модульної системи відводиться 5 кредитів ЕСТS.
Програма навчальної дисципліни складається з трьох модулів.
У межах першого модуля передбачено три змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади організації освітньокорекційної роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку, в
умовах спеціальної та інклюзивної освіти.
Змістовий модуль 2.
Організація та методичне забезпечення процесу
навчання й виховання осіб (дітей) з особливими освітніми потребами в
спеціальних закладах та навчально-реабілітаційних центрах.
Змістовий модуль 3. Навчальне й методичне забезпечення корекційнопедагогічного процесу в умовах інклюзивної освіти дітей.
Головна спрямованість другого модуля (навчальний проект) полягає у
формуванні творчого розуміння і розв’язання проблем університетської освіти.
Третій модуль передбачає здійснення контролю з кожного змістового
модуля з метою з’ясування рівня засвоєння студентами змісту конкретного
модуля.

8

Таблиця 2
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади організації освітньокорекційної роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного
розвитку, в умовах спеціальної та інклюзивної освіти
Тема 1. Історичний аспект організації
навчання дітей з особливими освітніми
потребами. Становлення спеціальних
методик навчання
Тема
2.
Соціально-біологічні
передумови формування особистості з
порушеннями психофізичного розвитку
Тема 3. Координована комплексна
система освіти дітей з особливостями
психофізичного розвитку

Разом за модулем 1

10

2

2

6

10

2

2

6

11

2

2

6

1

31

6

6

18

1

Змістовий модуль 2. Організація та методичне забезпечення процесу
навчання й виховання осіб (дітей) з особливими освітніми потребами в
спеціальних закладах та навчально-реабілітаційних центрах
Тема 4. Основні засади та методичне
забезпечення діяльності спеціальних
закладів усіх видів незалежно від форми
власності
Тема 5. Організаційно-методичні
засади
діяльності
навчальнореабілітаційного центру
Тема 6. Забезпечення освітнього
процесу в спеціальних закладах освіти
навчальною, методичною літературою,
дидактичними і наочними матеріалами
Тема 7. Основна документація у
спеціальних
навчальних
закладах.
Навчальні плани щодо освіти дітей з
особливостями
психофізичного
розвитку (дошкільна освіта, початкова
школа, середня освіта)

15

2

4

8

1

15

2

4

8

1

13

2

2

8

1

13

2

2

8

1

Разом за модулем 2

56

8

12

32

4

Змістовий модуль 3. Навчальне й методичне забезпечення корекційнопедагогічного процесу в умовах інклюзивної освіти дітей
Тема 8. Створення інклюзивного
середовища в закладах освіти

12

2

2

8

Тема 9. Спеціальні методики навчання
дітей
з
різними
порушенням

15

2

4

8

1

9
інтелектуального та (або) фізичного
розвитку в умовах інклюзії
Тема 10. Спеціальні засоби освіти,
корекції психофізичного розвитку та
реабілітації осіб з особливими освітніми
потребами,
які
навчаються
в
інклюзивних та спеціальних класах
(групах) закладів освіти
Тема 11. Документація у закладах
освіти з інклюзивними формами
навчання (виховання) дітей.
Тема 12. Планування та організація
освітньої та корекційної роботи з дітьми
з
особливостями
психофізичного
розвитку в інклюзивних закладах

Разом за модулем 3
Всього годин:

13

2

2

8

1

12

2

2

8

11

2

2

6

1

63

10

12

38

3

150

24

30

88

8

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Самостійна робота базується на самостійній пізнавальній діяльності студентів,
стимулює проблемний, дискусійний характер навчання, підвищує творчу активність
студентів у процесі оволодіння професійними й загальноосвітніми знаннями.
Головна мета самостійної пізнавальної діяльності студентів – навчитися
індивідуально здобувати, оновлювати, поповнювати знання, плідно використовувати
їх під час навчання та в подальшій професійній діяльності. Самостійна робота
студентів базується на принципах розвиваючого навчання, відбувається без
безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом. У процесі самостійної
роботи реалізується основна функція навчального процесу – одержання студентом
максимального обсягу знань, їх закріплення і перетворення у стійкі вміння і навички.
Завдяки самостійній роботі студенти набувають також здатність: більш чітко й
усвідомлено проявляти мотивацію й цілеспрямованість у набутті знань; виховувати в
собі самоорганізованість, самоконтроль та інші особистісні якості; заповнювати
"інформаційний вакуум" необхідними науковими знаннями; позбутися так званого
"явища вторинної неграмотності", зокрема, невміння осмислено читати, аналізувати
отриману інформацію, робити власні висновки; формувати мовну компетентність;
набувати навичок самостійної роботи для майбутньої професійної діяльності: брати
на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблеми, знаходити конструктивні
рішення, виходити з кризових ситуацій.
Під час вивчення навчальної дисципліни "Методичне забезпечення корекційної
освіти" студентам пропонується самостійна робота з навчальною, науковою,
науковопопулярною та довідковою літературою; підготовка творчих відповідей на
запитання; опрацювання проблемних питань; підготовка доповідей, конспектів,
тематичних розвідок тощо.
Питання для самостійного опрацювання:
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Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади організації освітньокорекційної роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного
розвитку, в умовах спеціальної та інклюзивної освіти (18 год.)
1. Історичний аспект організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.
2. Зв'язок спеціальної педагогіки та спеціальних методик з іншими суспільними
галузями та науками.
3. Нормативно-правові документи щодо організації навчального процесу.
4. Аналіз українського закнодавства щодо забезпечення рівного доступу до якісної
освіти.
5. Загальна характеристика освітньо-корекційної роботи з дітьми, що мають
порушення психічного та (або) фізичного розвитку.
6. Спеціфіка завдань діяльності спеціальних закладів освіти.
7. Система надання освітніх послуг дятям з особливими освітніми потребами.
8. Соціально-біологічні передумови формування особистості з порушеннями
психофізичного розвитку.
9. Конктетно-історичний характер розвитку та формування особистості дитини з
особливими освітніми потребами.
10. Врахування компенсаторних функцій організму в освітньо-корекційній рботі з
дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку.
11. Роль соціальних факторів компенсації у формуванні особистості дитини з
особливими освітніми потребами.
12. Комплексний підхід до освітньо-корекційної роботи у спеціальних та інклюзивних
закладах освіти.
13. Важливість знань типологічних особливостей дітей з психофізичними порушеннями
в ефективній організації освітньо-корекційної роботи.
14. Роль спеціального освітнього середовища у навчанні, вихованні й розвитку дитини
з психофізичними порушеннями.
15. Загальна характеристика науково-обгрунтованих організаційно-методичних форм
діяльності у спеціальних та інклюзивних закладах освіти.
16. Макро- і мікропростір координованої комплексної допомоги дітям з
психофізичними порушеннями.
17. Мікропростір як структура, що забезпечує комплексний підхід та умови для
індивідуальної медико-психолого-педагогічної допомоги у закладі освіти.
18. Інноваційні підходи до навчання, виховання та соціалізації дітей з особливими
освітніми потребами.

Змістовий модуль 2. Організація та методичне забезпечення процесу
навчання й виховання осіб (дітей) з особливими освітніми потребами в
спеціальних закладах та навчально-реабілітаційних центрах (32 год.)
19. Основні засади діяльності спеціальних закладів освіти для дітей дошкільного віку з
особливими освітніми потребами.
20. Типи спеціальних закладів дошкільної освіти в Україні.
21. Організація освітнього процесу. Освітня програма спеціального закладу дошкільної
освіти.
22. Основні засади діяльності спеціальних шкіл усіх видів незалежно від форми
власності.
23. Види та структура спеціальних шкіл.
24. Організація діяльності спеціальної школи.
25. Організація освітнього процесу. Освітня програма спеціальної школи.
26. Індивідуальний навчальний план.
27. Психолого-педагогічний консиліум.
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28. Критерії, правила і процедура оцінювання учнів (вихованців).
29. Корекційно-розвиткова складова навчального плану.
30. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність.
31. Відділення корекційно-розвиткової роботи (наявність обладнаних приміщень).
32. Облаштування спортивного майданчика.
33. Спеціальні приміщення для дітей з різними назологіями.
34. Кабінет інформаційних ресурсів та його спеціальне обладнання.
35. Особливості обладнання бібліотеки і читального залу.
36. Майданчик для проведення занять з орієнтування у просторі.
37. Робоче місце учня (вихованця) спеціальної школи.
38. Кабінети дитячого психіатра (невролога), ортопеда.
39. Кабінети лікувальної фізичної культури.
40. Кабінети спеціальної корекційно-відновлювальної роботи.
41. Навчальні програми, підручники та посібники, рекомендовані МОН України для
використання в освітній роботі з дітьми, що мають порушення інтелектуального та
(або) фізичного розвитку (дошкільна освіта).
42. Навчальні програми, підручники та посібники, рекомендовані МОН України для
використання в освітній роботі з дітьми, що мають порушення інтелектуального та
(або) фізичного розвитку (початкова освіта).
43. Навчальні програми, підручники та посібники, рекомендовані МОН України для
використання в освітній роботі з дітьми, що мають порушення інтелектуального та
(або) фізичного розвитку (загальна середня освіта).
44. Організаційні засади діяльності навчально-реабілітаційного центру.
45. Головні завдання навчально-реабілітаційного центру.
46. Види навчально-реабілітаційних центрів, їх структура та строки навчання.
47. Організація діяльності навчально-реабілітаційного центру.
48. Організація освітнього процесу у навчально-реабілітаційному центрі.
49. Типова та інші освітні програми, що використовуються у навчальнореабілітаційному центрі.
50. Щорічний навчальний план роботи навчально-реабілітаційного центру.
51. Напрями корекційно-розвиткової роботи у навчально-реабілітаційному центрі.
52. Індивідуальна освітня траєкторія учня (вихованця) на основі індивідуального
навчального плану.
53. Психолого-педагогічний консиліум.
54. Особливості організації реабілітації у навчально-реабілітаційному центрі.
55. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність навчальнореабілітаційного центру.
56. Відділення корекційно-розвиткової роботи, та його приміщення (кабінети) у
навчально-реабілітаційному центрі.
57. Кабінет інформаційних ресурсів у навчально-реабілітаційному центрі.
58. Облаштування бібліотеки і читального залу у навчально-реабілітаційному центрі.
59. Облаштування робочого місця учня (вихованця) у навчально-реабілітаційному
центрі.
60. Кабінети дитячого психіатра (невролога), ортопеда у навчально-реабілітаційному
центрі.
61. Кабінети лікувальної фізичної культури у навчально-реабілітаційному центрі.
62. Звітність про діяльність навчально-реабілітаційного центру.

Змістовий модуль 3. Навчальне й методичне забезпечення корекційнопедагогічного процесу в умовах інклюзивної освіти дітей (38 год.)
63. Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільнї освіти.
64. Організація навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної
середньої освіти.
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65. Організація інклюзивного навчання в закладах професійної (професійно-технічної)
освіти.
66. Утворення інклюзивного класу (групи) в закладі освіти.
67. Зарахування здобувачів освіти, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, до
загальноосвітнього закладу.
68. Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти з урахуванням
вимог універсального дизайну для організації навчання осіб з особливими освітніми
потребами.
69. Умови організації інклюзивної освіти та їх вплив на корекцію психофізичного
розвитку дітей
70. Склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми
потребами.
71. Документи для зарахування до інклюзивного класу (групи).
72. Комплектування інклюзивного класу (групи).
73. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини.
74. Індивідуальна програма розвитку.
75. Індивідуальний навчальний план.
76. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги).
77. Функціональні обов’язки асистента дитини в закладі освіти у роботі з дітьми зі
складними порушеннями розвитку.
78. Форми психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг) в
інклюзивному закладі.
79. Календарно-тематичне плануванням психолого-педагогічних та корекційнорозвиткових занять (послуг).
80. Облік проведених (наданих) освітніх занять (послуг).
81. Ресурсні кімнати та їхнє облаштування.
82. Супроводження здобувачів освіти з особливими освітніми потребами до ресурсної
кімнати.
83. Оцінювання досягнень здобувача освіти з особливими освітніми потребами.
84. Спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми
потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах) закладів освіти (для
різних нозологій)
85. Спеціальні методики навчання дітей з порушенням розвитку (для різних
нозологій).

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної
індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються у процесі
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Індивідуальне навчальнодослідне завдання (ІНДЗ) з курсу "Методичне забезпечення корекційної освіти" – це
вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. Мета ІНДЗ:
самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення,
закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення
навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час
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лекційних та практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального
курсу.
Види ІНДЗ з курсу "Методичне забезпечення корекційної освіти" :
конспект-презентація із теми (модуля) за заданим планом;
конспект-презентація із теми (модуля) за планом, який студент розробив
самостійно;
анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис;
конспект першоджерела (базового дослідження з педагогіки);
повідомлення з теми, рекомендованої викладачем;
повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у
педагогіці, аналіз інформації, самостійні дослідження;
науково-психологічне дослідження у вигляді реферату (охоплює зміст
навчального курсу).
Тематика рефератів:

















Гендерне виховання дітей дошкільного віку в інклюзивному закладі дошкільної
освіти.
Розвиток відчуття і сприймання у дітей з глибокими інтелектуальними
порушеннями.
Тиждень безпеки життєдіяльності в інклюзивному закладі дошкільної освіти.
Пісочна терапія в роботі з дошкільниками, що мають порушення
інтелектуальної сфери.
Адаптація дитини з особливостями психофізичного розвитку в закладі
дошкільної освіти.
Завдання та обов’язки асистента вихователя в роботі з дітьми молодшого
шкільного віку в інклюзивному класі.
Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах спеціальної школиінтернату.
Особливості сприймання і усвідомлення навчального матеріалу дітьми з
порушенням інтелектуального розвитку.
Структура педагогічного процесу в спеціальному закладі дошкільної освіти.
Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів.
Організація психолого-педагогічної діагностики дітей дошкільного віку з
порушеннями інтелекту.
Методи навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку.
Особливості застосування словесних, наочних і практичних методів у
корекційному навчанні в спеціальному закладі дошкільної освіти.
Практичні методи у процесі навчання дітей дошкільного віку із вадами
інтелекту.
Наочні методи у процесі навчання дітей дошкільного віку із вадами інтелекту.
Місце словесних методів у процесі навчання дітей дошкільного віку із вадами
інтелекту.
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Принципи побудови занять у спеціальному закладі дошкільної освіти та їх
характеристика.
Ігрові форми занять у спеціальному закладі дошкільної освіти.
Розвиток комунікативних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з глибоким
порушенням мовлення.
Особливості навчальної і виховної роботи з розумово відсталими дітьмисиротами
Обсяг реферату – 8-10 сторінок тексту комп’ютерного набору. Робота має
складатись з таких основних частин: титульна сторінка (на ній вказати кафедру, тему,
прізвище студента, ім’я, рік); зміст, висновки, список використаних джерел(не менше 15
найменувань).

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни "Методичне
забезпечення корекційної освіти".
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ за модуль – 10
балів.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з трьох змістових модулів та її вивчення передбачає
виконання ІНДЗ. Відтак підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із
сумарної кількості балів за:
а) поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів);
б) виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10
балів);
в) модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).
Таблиця 3
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (МАХ = 40 БАЛІВ)

Модуль 1
Змістовий
модуль 1

Змістовий модуль
2

Змістовий модуль 3

Модуль
2
ІНДЗ

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

Т.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пр Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр.
1
2
3
4,
6,
8
9
10 11, 13 14 15
5
7
12
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
2

Модульн Загаль
ий
на
контроль кількі
(мах = 60
сть
балів)
балів
Модуль 3
МКР
(1-3) по
20 балів

100
10

60
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Система поточного й підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни "Методичне забезпечення
корекційної освіти" оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок;
розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів здійснюється з урахуванням поточного і
підсумкового оцінювання.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну
контрольну роботу. Реферативні дослідження, творчі завдання, конспектипрезентації, анотації прочитаної додаткової літератури, есе тощо, які виконує
студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на практичних
заняттях.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом на практичних заняттях,
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи
залежить від дотримання таких вимог:
своєчасність виконання навчальних завдань;
повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням
роздрукованих завдань, тестів або в режимі комп’ютерної діагностики.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно") ставиться за повні та міцні знання матеріалу в
заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені
навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
82-89, 75-81 балів ("добре") ставиться за вияв студентом повних,
систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань,
засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного
поповнення та оновлення знань. У відповіді студента наявні незначні помилки.
67-74, 66-60 балів ("задовільно") ставиться за вияв знання основного
навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і
майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх за допомогою
викладача.
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59-1 балів ("незадовільно") виставляється студентові, відповідь якого під
час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином,
оцінка "незадовільно" ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи
виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за
програмою відповідної дисципліни.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Таблиця 6
Оцінка
Оцінка в балах
за всі види навчальної
для екзамену
для заліку
діяльності
90 – 100
Відмінно
82 – 89
Дуже добре
Зараховано
75 - 81
Добре
67 -74
60 - 66
1 – 59

Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)
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