
 
 
 



 



Анотація. У програмі обґрунтовано процес формування у студентів професійної 
компетенції в галузі методики навчання математики та формування елементарних 
математичних уявлень у дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній (корекційній) 
школі VІІІ виду для дітей з ТПМ та інклюзивному просторі освіти.  Значна увага в програмі 
приділена висвітленню сутності поняття «Спеціально-методична професійна компетентність 
вчителя-логопеда у сфері інклюзивного навчання» і необхідні навички та вміння асистента, 
вчителя, вихователя щодо визначення сутності соціальних проблем та розглядаються 
механізми вироблення, прийняття та реалізації нових педагогічних систем освіти для осіб з 
особливими потребами. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, загальні і фахові спеціально методичні 
компетентності, вчитель-логопед, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами 

Abstract. The program substantiates the process of forming students' professional 
competence in the field of methods of teaching mathematics and the formation of basic 
mathematical concepts in children with special educational needs in a special (correctional) school 
VIII type for children with TPM and inclusive education. Considerable attention is paid to the 
essence of the concept of "Special-methodical professional competence of a speech therapist in the 
field of inclusive education" and the necessary skills and abilities of assistant, teacher, educator to 
determine the nature of social problems and mechanisms for developing, adopting and 
implementing new pedagogical education systems. people with special needs 

Keywords: specially methodical competences. competence approach, general and 
professional competence, teacherspeech therapists, inclusive education, children with 
psychophysical development disorders. 



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Спеціальна методика 

формування елементарних математичних уявлень та навчання математиці дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення» складена відповідно до Першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Напрям підготовки: 016 Спеціальна освіта 
(Логопедія. Спеціальна психологія) 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: методика навчання математики осіб з 
особливими освітніми можливостями  в освітніх установах. 

Міждисциплінарні зв’язки: математика та інформатика, загальна і спеціальна 
психологія, загальна та спеціальна педагогіка, нейропсихологія, логопедія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1.1 Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів цілісне уявлення про 

завдання, методи, організацію та зміст формування елементарних математичних уявлень в 
спеціальному дошкільному освітньому закладі; познайомити студентів з прийомами 
спеціальної роботи на уроках математики в школі для дітей з тяжкими порушеннями мови та 
вадами інтелекту. 

1.2. Завдання дисципліни:  
- розкрити перед студентами особливості математичних уявлень у дошкільнят з 

різними відхиленнями у розвитку; - показати необхідність комплексного підходу до 
формування елементарних математичних уявлень в спеціальному дошкільному закладі;  

- знайомство з частковими питаннями методики формування елементарних 
математичних уявлень в спеціальному дошкільному закладі; -   навчити планувати і 
аналізувати заняття з формування елементарних математичних уявлень в спеціальному 
дошкільному закладі; надання теоретичних знань по загальним питанням організації уроку 
математики, проблеми розв`язування  арифметичних прикладів і  задач. 

1.3. Програмні результати навчання:  
ПРН1. Застосовувати отримані знання в галузі спеціальної  та інклюзивної освіти при 
вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з врахуванням вікових та 
індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних особливостей 
учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій; ПРН3. Вирішувати 
питання, пов’язані з комплектуванням та організацією діяльності спеціальних навчально-
виховних закладів, здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями мовлення, 
інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і проводити з ними корекційно-педагогічну 
роботу на основі диференційованого та індивідуального підходу;  ПРН4. Здійснювати 
спостереження за дітьми з порушеннями психофізичного розвитку, планувати та проводити з 
ними корекційно-розвивальну роботу на основі диференційованого та індивідуального 
підходу; ПРН5. Сприяти соціальній адаптації дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку; готувати  їх до суспільної та виробничої діяльності; ПРН6. Організовувати 
колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку та інтегрованого колективу; ПРН7. 
Здійснювати педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в ролі 
асистента вчителя інклюзивного класу; ПРН8. Використовувати різноманітні методи та 
форми виховної роботи, прогресивні прийоми керівництва навчальною, трудовою та 
суспільною діяльністю учнів; ПРН10. Співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх 
заміняють, спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями); 
ПРН13. Застосовувати найновіші досягнення в спеціальній освіті, здійснювати науково-
дослідницьку та методичну діяльність;  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають 
компетентностями: 
1.3.1.  Загальнопредметні використовувати:  
 ЗК-1.3. Функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті. Здатність до 
виконання власних професійно-функціональних обов’язків; уміння дотримуватись норм 
загальнолюдського і професійного етикету; здатність виявляти чесність, порядність, 
принциповість, толерантність під час освітньої та професійної діяльності; досвід 



відповідального і сумлінного ставлення до виконання своїх професійних обов’язків). ЗК-1.6. 
Адаптивна. Здатність до адаптації в корекційно-педагогічному середовищі та дії в нових 
ситуаціях, зокрема тих, що передбачають корекційне навчання, розвиток і виховання та 
навчальну реабілітацію дітей дошкільного, шкільного віку і підлітків, спілкування з їхніми 
батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами.  ЗК-3.4. Інформаційно-
комунікаційна (відповідно нозології). Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій, невербальних засобів комунікації з урахуванням 
психофізичного порушення дитини задля розв’язання абілітаційних, корекційних, 
реабілітаційних і комунікативно-мовленнєвих задач у професійній діяльності фахівця-
дефектолога, вихователя, асистента вчителя й у повсякденному житті. ЗК-3.5. 
Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, 
інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями 
навчання, розвитку й виховання дітей дошкільного і шкільного віку з порушеннями 
психофізичного розвитку; чинним нормативним забезпеченням спеціальної освіти тощо.  
1.3.2. Фахові СК.-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 
гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими 
психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 
навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 
СК.-2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до застосування психолого-
педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння відбирати і систематизувати 
діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних 
особливостей тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні методи, прийоми, 
форми, засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід організації 
корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; формування системи 
дидактико-методичних знань і умінь; здатність удосконалювати власну професійну 
діяльність. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням 
психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб з порушеннями 
розвитку (мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) в спеціальних та 
інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних 
установах тощо. СК.-3 Комунікативно-педагогічна (відповідно нозології). Здатність до 
застосування знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної комунікації; 
вміння використовувати різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації 
у професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно-педагогічного 
спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-
реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію.  СК.-4 Проектувальна (загальна 
та з урахуванням нозологій). Здатність до застосування знань основних видів і 
технологічних підходів до планування власної професійно-корекційної діяльності відповідно 
до порушень психофізичного розвитку та з у рахуванням індивідуальних та вікових 
особливостей особи; вміння здійснювати поточне планування, визначати умови його 
практичної реалізації, вміння планувати, організовувати і результативно здійснювати 
корекційно-педагогічний процес у загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти з 
інклюзивним та інтегрованим навчанням з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. СК.-5 Організаційна (відповідно 
нозології) Здатність до застосування знань основних правил організації навчального, 
корекційного, навчально-реабілітаційного процесів; вміння раціонально організовувати 
власну корекційно-педагогічну діяльність, самостійно контролювати її результативність, 
удосконалювати систему самоорганізації на основі сучасних корекційно-педагогічних 
технологій. СК.-8. Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати 
корекційну навчально-виховну роботу з профілактики, подолання вад психофізичного 
розвитку дітей з психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-
виховному, реабілітаційному процесі незалежно від типу закладу і форми організації 
навчально-виховної діяльності. Володіння засобами та методами корекції пізнавальних 
психічних процесів, мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, 



емоційно-вольової сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати 
діяльність дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. 
Здатність організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому умови для 
особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції. Здатність здійснювати 
комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з 
інвалідністю в різних типів закладів підпорядкованих МОН, МООЗ, Мін. праці та соціальної 
політики. 

Курс базується на основі знань засвоєних раніше нормативних дисциплін 
спеціальності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  240 годин / 8 кредитів ECTS. 
Мова викладання – українська. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Формування математичних уявлень як необхідного компонента розумового розвитку 
дітей дошкільного віку. Особливості математичних уявлень дітей з відхиленнями у 
розвитку.   

Тема 2. Методика формування  уявлень про величину і форму предметів. 
Тема 3. Методика формування просторових уявлень та навичок орієнтування в просторі.  
Тема 4. Методика формування уявлень про час.  
Тема 5. Методика формування кількісних уявлень, навчання рахунку, рахунковим операціям 

та вирішенню арифметичних задач.  
Тема 6. Структура уроку математики в корекційній школі.  
Тема 7. Методика вивчення першого десятку.  
Тема 8. Навчання рахунковим операціям Методика вивчення першої сотні.  
Тема 9. Методика вивчення багатозначних чисел. 
Тема 10. Методика вивчення таблиці множення і ділення.  
Тема 11. Методика вивчення першої тисячі.  
Тема 12. Методика вивчення метричної системи вимірювання.  
Тема 13. Методика вивчення вимірювання часу. 
Тема 14. Методика вивчення звичайних дробів. 
Тема 15. Методика вивчення арифметичних задач.  
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