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Про дисципліну  

Анотація курсу:  
    в т.ч. мета та цілі 

курсу*  

Актуальність дисципліни визначається: необхідністю 

впровадження новацій та інтеграційних процесів у системі освіти; 

необхідністю формування з високим рівнем професійної 

компетентності фахівця закладів з інклюзивною формою навчання; 

введенням ринкових механізмів в освітню практику і у зв’язку із цим 

організацію навчально-виховного процесу у новітній школі мають 

забезпечувати спеціалісти з високим рівнем професійної підготовки, 

провідною складовою діяльності яких є компетентність, мобільність 

та вміння адаптуватися в мінливих умовах сьогодення.. 

Мета − формування у студентів фундаментальних уявлень та 

знань про зміст, особливості і новітні технології методик викладання 

означених вище дисциплін. 
 

Компетентності та 

результати навчання*  
Перелік соціальних, 

м'яких навичок (soft 

skills)  

Завдання навчальної дисципліни. За результатами 
оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни 
«Спеціальні методики навчання та виховання №2» 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. 

Структура курсу*  МОДУЛЬ І. МАТЕМАТИКА 
Тема 1. Математика в початкових класах спеціальної школи 
Тема 2. Методика математики в початкових класах  
Тема 2. Математика в старших класах спеціальної школи 
Тема 4. Методика математики в старших класах 
МОДУЛЬ 2. ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ 
Тема 5. Методика викладання географії в спеціальній школі  
Тема 6. Особливості структури курсу географії  
Тема 7. Історія в спеціальній школі  
Тема 8. Методика навчання історії 
МОДУЛЬ 3. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ОРІЄНТАЦІЯ 
Тема 9. Соціально-побутова орієнтація 
Тема 10. Методика навчання та виховання соціально-побутовій 
орієнтації  

Го

д. 

л/с 

Тема Результати Завдання Інформація 

для людей 

з 

інвалідніст

ю 
1/- Тема 1. Математика 

в початкових класах 
спеціальної школи 

 

Знати: 
Завдання та зміст курсу 
математики в молодших 
класах спеціальної 
школи.  
Принцип 
концентричності 
розташування 

Вивчити самостійно: 
Використання наочності 
та дидактичних ігор під 
час вивчення та 
закріплення матеріалу з 
розділу «Нумерація» та 
«Арифметичні дії». 
Знайомство дітей із 

2/2 Тема 2. Методика 
математики в 
початкових класах  
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-/2 Тема 3. Математика 
в старших класах 
спеціальної школи 

 

навчального матеріалу у 
шкільній програмі.  
Зміст курсу математики 
в старших класах. 
Особливості вивчення 
нумерації чисел в межах 
1000, багатоцифрових та 
римських чисел. 
Види уроків математики, 
їх структура. Усна лічба 
та форми її проведення.  
 

розв’язанням простих та 
складених арифметич. 
задач. Вивчення 
геометричного 
матеріалу в молодших 
класах. Специфіка 
ознайомлення дітей із 
розділами: «Звичайні 
дроби» та «Десяткові 
дроби». Розв’язання 
арифметичних задач 
різних типів у старших 
класах. Використання 
проблемного та 
елементів частково-
пошукового методу 
навчання в старших 
класах. 
 

2/- 

 

Тема 4. Методика 
математики в 
старших класах 

 

1/2 Тема 5. Методика 
викладання географії 
в спеціальній школі  

 

Знати: 
Мета і завдання курсу 
географії в спеціальній 
школі. Навчальне, 
виховне, корекційно-
розвивальне значення 
навчання географії дітей 
з особливими освітніми 
потребами. Принципи 
побудови і особливості 
навчальної програми з 
географії для 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Спеціальна методика 
викладання історії, як 
предмет. Її зв’язок з 
психолого-педагогичною 
та історичною наукою. 
Завдання курсу історії в 
спеціальній школі. 
Форми організації 
вивчення історії. 
Класифікація методів 
навчання історії в 
спеціальній школі.  
 

Вивчити самостійно: 
Структура курсу 
географії в спеціальній 
школі. Концентричність 
розташування 
навчального матеріалу. 
Основні змістовні лінії 
формування 
географічних знань у 
учнів спеціальної школи 
за роками навчання. 
Використання 
наочності. 

Характеристика і 
методика використання 
вербальних методів 
викладання 
історії(розповідь, опис, 
пояснення, бесіда). 
Методика роботи з 
друкованим текстом. 
Використання 
практичного методу 
навчання. 

-/2 Тема 6. Особливості 
структури курсу 
географії  

 
2/- Тема 7. Історія в 

спеціальній школі  

 
1/- Тема 8. Методика 

навчання історії 

 

 

-/2 Тема 9. Соціально-
побутова орієнтація 

 

Знати: 
Зміст та корекційне 
значення формування в 
учнів життєво 
необхідних практичних 
навичок. Особливості 
засвоєння дітьми з 
особливими освітніми 
потребами навичок 
господарчо-побутової 
діяльності. Класифікація 
методів навчання під час 
вивчення курсу СПО 

Вивчити самостійно: 
Міжпредметні зв’язки 
СПО з іншими 
шкільними 
дисциплінами. Словесні 
методи навчання 
(розповідь, бесіда, 
інструктаж-пояснення). 
Робота з друкованим 
текстом. Практичні 
заняття в кабінеті СПО. 
Методичне 
забезпечення кабінету 

-/2 Тема 10. Методика 
навчання та 
виховання 
соціально-побутовій 
орієнтації  
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Методи оцінювання  COURSE GRADE COMPOSITION*   
 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    

  

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету знання з 
іншими галузями знань: філософських, соціологічних, педагогічних, 
психологічних наук тощо. Крім того, згідно навчального плану 
підготовки магістрів за спеціалізацією «Спеціальна освіта», 
дисципліна « Спеціальні методики навчання та виховання №2» 
вивчається одночасно з такими взаємопов’язаними між собою 
дисциплінами, як «Спеціальна психологія», «Спеціальна педагогіка»  

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*  Богданович М.В. ,Козак М.В. Методика викладання математики в 
початкових класах : Навч. посібник.- К. : А. С. К. , 1999.- 352с. 
Гіренко Н.А. Методика викладання СПО в спеціальній школі. 
Методичний посібник. – Слов’янськ, 2016.- 68с. 
Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
коррекционных) образовательных учреждениях УШ вида: пособие 
для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 302 с. 
Дубовський С.О. Формування інтересу до математики в учнів 
початкових класів допоміжної школи // Дефектологія.- 2000-№1.-С. 
36-38. 
Капустін А.І., Ковтонюк П.Є.;Методика викладання історії.  Учбовий 
посібник. Слов’янськ 1992р. -162с 
Косенко Ю.М. Історія України. 7 клас: підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей 
-Чорнівці: Букрек, 2016. – 280 с. 
Методика викладання історії в допоміжній школі: методичні 
рекомендації -Липа В.О., Гіренко Н.А., Гришин В.О. – Слов’янськ, 
2010. – 46с. 
Навчальні програми для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх 
закладів для розумово відсталих дітей. Географія 6-9 класи. 
Укладачі: Одинченко Л.К., Скиба Т.Ю., Київ 2015. 
 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

здобувача вищої 

освіти*  

Теми Поточні Екзамен Підсумок 

Т 2 Т 4 Т 6 Т 8 Т 10   

20 20 20 20 20     Макс 

100 
 

Дед-лайни та 

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

Правила академічної 

доброчесності *  
Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється обов’язково 

згідно до Вимог норм доброчесності 

 (сайт НАЗЯВО та ін.)  


