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Канали комунікації* Тел: кафедри
E-mail: "Приходькіна Наталія" <prykho2@gmail.com>: 

Про дисципліну

Анотація курсу: 
в т.ч. мета та цілі 
курсу*

Актуальність дисципліни визначається: необхідністю 
впровадження інтеграційних процесів у системі освіти; 
необхідністю формування з високим рівнем професійної 
компетентності фахівця спеціальних закладів та закладів з 
організацією теоретико-методичних засад управління проектами в 
різних сферах; організацію навчально-виховного процесу у новітній
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школі мають забезпечувати спеціалісти з високим рівнем 
професійної підготовки, провідною складовою діяльності яких є 
компетентність, мобільність та вміння адаптуватися в мінливих 
умовах сьогодення.
Мета -  ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними 
поняттями дисципліни, вивчення теоретичних засад управління 
проектами в різних сферах, формування у здобувачів вищої освіти 
фундаментальних уявлень та знань про навчання й виховання дітей, 
які можуть бути залученими до спеціального навчання в системі 
освіти та організації й надання їм педагогічної допомоги в ході 
освітнього процесу.

Компетентності та 
результати навчання* 
Перелік соціальних, 
м'яких навичок (soft 
skills)

Завдання навчальної дисципліни. За результатами 
оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни 
«Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти» здобувач вищої 
освіти повинен сформувати такі компетентності:
- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально- 
поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;
- професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і
предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна/корекційно-
розвиткова, комунікативно-педагогічна, управлінська,
проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, науково- 
дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна,
професійно-творча; вміти визначати актуальність, основні принципи, 
етапи розробки соціальних проектів на загальнонаціональному, 
регіональному та місцевому рівнях.

Структура курсу* МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади соціального проектування
Тема 1. Тема 1. Сучасні підходи до соціального проектування 
Тема 2. Технологія розробки соціального проекту 
Тема 3.Текстове оформлення соціального проекту 
Тема 4. Моніторинг та оцінка соціальних проектів 
Тема 5. Характеристика процесу управління 
МОДУЛЬ ІІ. Методика організації проектної діяльності дітей з особливими 
освітніми потребами 
Тема 6. Методика організації тематичних проектів дітей з особливими освітніми 
потребами
Тема 7. Підготовка та проведення тематичних проектних днів у закладі освіти 
Тема 8. Організація діяльності дітей з особливими освітніми потребами на різних 
етапах проекту
Тема 9. Форми та методи роботи на різних етапах проекту 
Тема 10. Форми презентації результатів проектної діяльності учнів

Го Тема
д.

л/с

1/- Тема 1. Сучасні 
підходи до 
соціального 
проектування

2/2 Тема 2. Технологія 
розробки
соціального проекту

-/2 Тема 3.Текстове 
оформлення 
соціального проекту 
Тема 4. Моніторинг 
та оцінка
соціальних проектів

Результати

Знати:
Предмет, завдання
соціального проектування 
Принципи і методи 
досліджень проблем
соціального проектування. 
Принципи та види 
соціальної діагностики.
Вимоги до формулювання
мети і завдань проекту. 
Сучасні психолого-
педагогічні класифікації
розумової відсталості.

Завдання

Вивчити самостійно:
Особливості управління
проектами. Види проектів. 
Фази життєвого циклу 
проекту. Структура і 
середовище проекту.
Учасники проекту.
Особливості соціального 
проекту вчителя .
Принципи побудови системи 
спеціальних закладів та види 
оцінки соціальних проектів. 
Місце спеціальної освіти в

Інформа 
ція для 
людей з 
інвалідн 

істю
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Тема 5.
Характеристика 
процесу управління 
проектом

Психолого-педагогічна 
характеристику осіб з 
порушеннями інтелекту. з 
особливими освітніми 
потребами

системі управління 
соціальними проектами

2/- Змістовий модуль 2. 
Методика організації 
проектної діяльності 
дітей з особливими 
освітніми потребами 
Тема 6. Методика 
організації 
тематичних проектів 
дітей з особливими 
освітніми потребами

Знати: Інтегрований підхід 
до сучасного навчання. 
Поняття тематичного 
проекту.. Організація 
пізнавально-творчої та 
пошукової діяльності дітей. 
Види тематичних проектів. 
Групові та індивідуальні 
тематичні проекти. 
Міжгрупові проекти 
Знати: Змістові та 
структурні характеристики 
інтегрованого тематичного 
дня у закладі освіти.
Знати: Програму з 
корекційно-розвиткових 
занять для дітей сліпих та 
зі зниженим зором, для 
дітей глухих та зі 
зниженим слухом, для 
дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення, 
для дітей із затримкою 
психічного розвитку, для 
дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату, 
для дітей з 
інтелектуальними 
порушеннями на різних 
етапах проекту.

Вивчити самостійно:
План роботи вчителя 
спеціальної освіти при 
складанні тематичних 
проектів сумісної діяльності. 
Етапи роботи над проектом 
спільно з дітьми. Організація 
підготовчої роботи.
Поетапне залучення до 
проектної діяльності дітей. 
Колективні міні-проекти у 
початковій школі. Групові 
міні-проекти у середній 
школі,структуру інтегрован. 
проектного заняття.
Вивчити самостійно: 
Методику організації 
проектної діяльності дітей 
різного шкільного віку з 
особливими освітніми 
потребами

1/2 Тема 7. Підготовка 
та проведення 
тематичних 
проектних днів у 
закладі освіти

-/2 Тема 8. Організація 
діяльності дітей з 
особливими 
освітніми потребами 
на різних етапах 
проекту

2/- Тема 9. Форми та 
методи роботи на 
різних етапах 
проекту

Знати: Форми та методи
роботи на різних етапах
проекту. Етапи
впровадження проекту:
підготовчий
(мотиваційний),
пізнавально-творчий
(інформаційний,
репродуктивний,
узагальнювальний,
творчий) заключний
(рефлексивно-
оцінювальний).

Вивчити самостійно:
Управління діяльністю дітей 
на кожному етапі проекту. 
Особливості використання 
форм і методів роботи у 
різних видах проектів. 
Презентація проектів у різних 
вікових групах. Екологічні, 
літературні, соціальні, ігрові 
проекти. Форми презентації: 
демонстрація, виставка, свято, 
фестиваль, подарунок; газета, 
книжка, енциклопедія, збірка. 
Спільна робота з батьками. 
Сімейні проекти. Критеріальні 
вимоги до проектної 
діяльності дошкільників. 
Оцінювання проектів.

1/- Тема 10. Форми 
презентації 
результатів 
проектної 
діяльності учнів

Методи оцінювання COURSE GRADE COMPOSITION*

Місце дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету знання з 
іншими галузями знань: філософських, соціологічних, педагогічних, 
психологічних наук тощо. Крім того, згідно навчального плану
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ОСВІТИ підготовки магістрів за спеціалізацією «Спеціальна освіта», 
дисципліна «Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти» 
вивчається одночасно з такими взаємопов’язаними між собою 
дисциплінами, як «Спеціальна психологія», «Сурдопедагогіка».

Розширена інформація

Методи, технології 
навчання та викладання

Лекції, семінари, презентації, демонстрація, обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій, дискусія, дебати,

Засоби навчання Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проектор, екран

Інформаційні ресурси” Филипенко, О. М. Управління проектами : конспект лекцій / О. М. 
Филипенко, Т. С. Колєснік. -  Харків : ХДУХТ, 2016. -  99 с.
Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник / Г. М. Тарасюк. -  4- 
е вид. -  К.: Каравела, 2012. -  320 с.
Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. 
Ящук, О. І. Полотай. -  К. : ЦУЛ, 2010. -  432 с. [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://ebooktime.net/bookl 10.html Дефектологічний словник: 
навчальний посібник / За редакцією В.І.Бондаря, В.М.Синьова. -  К. : „МП 
Леся”, 2011.-528 с.
Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. -  Славянок, 2012. -  331 с. 
Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. -  К., 
2013. В 2-х ч. 1ч. -  242 с.,11 ч. -  214 с.
Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. 
Підручник. -  Кам'янець-Подільський, 2015. -  312 с.

Правила та вимоги

Оцінювання досягнень 
здобувана вищої
освіти *

Теми

Т 2 ТЗ Т 5 Т6 T9 Т 10 Т 12

10 10 10 10 5 5 10

Поточні

Макс

60

Екзамен

Макс

40

Підсумок

Макс

100

Дедлайни та 
перескладання”

Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
ДЗВО «УМО» (сайт УМО)

Правила академічної 
доброчесності *

Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється обов’язково 
згідно до Вимог норм доброчесності 
(сайт НАЗЯВО та ін.)

http://ebooktime.net/bookl

