




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань 01 Освіта Нормативна 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: розробити 

мультимедійна 

презентацію 

«Впровадження ІКТ та 

ТЗН в освітньо-

розвивальному та 

корекційно-виховному 

процесі» 

Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта. 

Рік підготовки  

1-ий  1-ий  

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції Лекції 

16 год. 2 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 

  

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

Ступінь: 12 год. 6 год. 

аудиторних – 2 бакалавра Лабораторні заняття 

самостійної роботи 

студента – 2 
  12 год. 4 год. 

    Самостійна робота 

    80 год. 108  год. 

    
Вид контролю: 

екзамен 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні 

заняття, 80 год. – самостійна робота (33% ~ 67%); для заочної форми навчання – 12 год. – 

аудиторні заняття, 108 год. – самостійна робота (10% ~ 90%) 

 

 

 

  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: ознайомити студентів з основними поняттями, усвідомити основні принципи 

використання ІКТ та ТЗ в освітньо-розвивальному та корекційно-виховному процесі. 

Завдання курсу:  вивчення дисципліни «Інформаційні технології та технічні засоби 

корекційного навчання» є:  

- розкрити взаємозв’язок дидактичних, психолого-педагогічних і методичних основ, 

педагогічних технологій та функціональних можливостей сучасних засобів інформаційних і 

комп’ютерних технологій; 

- навчити студентів використовувати ТЗН в професійній діяльності; 

- ознайомити із сучасними методиками;  

- ознайомити із сучасними методиками при проведенні навчальних занять; 

У результаті курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

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-3.1. Комунікативна компетентність. Здатність спілкуватися державною 

мовою та володіння необхідним лексичним мінімумом іноземних мов в межах потреби своєї 

професійної діяльності. Знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, 

стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами; вміння постійно 

збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію, 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в спеціальності.  

ЗК-3.2. Дослідницько-праксеологічна компетентність. Здатність визначати, 

виявляти та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі корекційно-педагогічної діяльності. 

Знання основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, оформлювати і презентувати 

результати наукової діяльності відповідно вимог в процесі корекційно-педагогічної та 

навчально-реабілітаційної діяльностей. 

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.  

ІІ. Професійні (спеціальні фахові) компетентності:  

СК.-2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до застосування 

психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння добирати 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 із 

порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) 

в спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 

реабілітаційних установах тощо. 

Програмні результати:  

ПРН 9. Використовувати сучасні технічні засоби навчання і виховання, спеціальну 

апаратуру; 



ПРН 12. Постійно вивчати літературні та інші інформаційні джерела за профілем 

підготовки і суміжними питаннями;  

ПРН 13. Застосовувати найновіші досягнення в спеціальній освіті, здійснювати 

науково-дослідницьку та методичну діяльність; 

ПРН 16. Володіти культурою спілкування, його формами, способами, вербальними і 

невербальними засобами . 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Наукові основи використання інформаційних технологій та технічних засобів 

корекційного навчання. 

Тема 1. Вступ. Роль нових інформаційних технологій в сучасному суспільстві освіти. 

Тема 2. Способи використання у навчальному процесі персональних комп’ютерів. 

 

Кредит 2. Впровадження засобів інформатизації в корекційно виховний процес. 

Тема 1. Впровадження засобів інформатизації в корекційно-виховний процес. 

Предмет і зміст дисципліни. Використання ІКТ та ТЗ у сучасному суспільстві. ІКТ та ТЗ і 

гуманітарні напрямки підготовки фахівців. Застосування ІКТ та ТЗ у навчальних закладах 

освіти. Проблема застосування ІКТ та ТЗ в навчально-виховному процесі та в управлінні 

закладами освіти. Поняття медіа технологій та можливості їх застосування в закладах освіти. 

 

Кредит 3. Технічні засоби корекційного навчання та їх місце в корекційному 

процесі.  

Тема 1. Методика використання традиційних ТЗН в освітньо-виховному процесі дітей із 

порушеннями розвитку. 

Основні напрямки використання програмних засобів: знаряддєве – учителем (при підготовці 

до проведення занять, опрацюванні результатів контролю тощо) та учнем; як об’єкт вивчення; як 

навчально-контролюючий засіб (дидактичний). Обґрунтування доцільності використання. 

Засіб обчислювальної техніки (ЗОТ) на певних етапах навчального процесу при різних 

організаційних його формах. 

 

Кредит 4. Методика використання ІКТ та ТЗ корекційного навчання в освітньо-

розвивальному та корекційно-виховному процесі. 

Тема 1. Використання комп`юторних засобів на логопедичних заняттях. 

Тема 6. Спеціальне програмне забезпечення в галузі корекційної педагогіки. 

Аналіз ППЗ навчально-корекційного призначення. Типи програм. Комп`ютерна гра 

«Звукоскладовий аналіз слова». Корекція мовленнєвих порушень засобами ПК. Допоміжні 

комунікативні засоби PJSSUM, MAVIS, BLISS та методика їх використання. Діагностичні 

програми. Логопедичні тренажери «Дэльфа 142», «Дэльфа 300», «Игры для тигры», «Живой 

звук», «Демосфен».  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

Л П Лаб Інд Ср Л П Лаб Інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. 

Наукові основи використання інформаційних технологій та технічних 

засобів корекційного навчання. 

 



Тема 1. Вступ. 

Роль нових 

інформаційних 

технологій в 

сучасному 

суспільстві освіти. 

16 4 2 2  8 16 2 2   12 

Тема 2. Способи 

використання у 

навчальному 

процесі 

персональних 

комп’ютерів. 

14  2   12 14  2   12 

Усього 30 4 4 2  20 30 2 4   24 

Кредит 2. Впровадження засобів інформатизації в корекційно виховний процес. 

 

Тема 3. 

Впровадження 

засобів 

інформатизації в 

корекційно 

виховний процес. 

30 4 2 2  22 30  2   28 

Усього 30 4 2 2  22 30  2   28 

Кредит 3. Технічні засоби корекційного навчання та їх місце в корекційному 

процесі. 

Тема 4. Методика 

використання 

традиційних ТЗН 

в освітньо-

виховному 

процесі дітей із 

порушеннями 

розвитку. 

30 2 2 2  24 30   2  28 

Усього 30 2 2 2  24 30   2  28 

Кредит 4. 

Методика використання ІКТ та ТЗ корекційного навчання в освітньо-

розвивальному та корекційно-виховному процесі. 

Тема 5. 

Використання 

комп`ютерних 

засобів на 

логопедичних 

заняттях. 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

  2  12 

Тема 6. Спеціальне 

програмне 

забезпечення в 

галузі корекційної 

педагогіки. 

 

 

16 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

16 

 

    16 

Усього 30 6 4 6  14 30   2  28 

Разом 120 16 12 12  80       

 



4. Теми лекцій 

№ 

Назви кредитів і тем 

Кількість 

годин  

ДФН ЗФН 

  

Кредит 1. Наукові основи використання інформаційних 

технологій та технічних засобів корекційного навчання. 
    

 1 

Тема 1. Вступ. Роль нових інформаційних технологій в сучасному 

суспільстві освіти. 
4 2 

  Усього 4 2 

  

Кредит 2. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
    

 2 

Тема 3. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
4   

  Усього 4   

  

Кредит 3. Технічні засоби корекційного навчання та їх місце в 

корекційному процесі. 
    

 3 

Тема 4. Методика використання традиційних ТЗН в освітньо-

виховному процесі дітей із порушеннями розвитку. 
2   

  Усього 2   

  

Кредит 4. Методика використання ІКТ та ТЗ корекційного 

навчання в освітньо-розвивальному та корекційно-виховному 

процесі. 

    

  

4 

Тема 5. Використання комп`ютерних засобів на логопедичних 

заняттях. 
2   

 5 

Тема 6. Спеціальне програмне забезпечення в галузі корекційної 

педагогіки. 
4   

  Усього 6   

  Разом 16 2 

5. Теми практичних занять 

№ Назви кредитів і тем 

Кількість 

годин  

ДФН ЗФН 

  

Кредит 1. Наукові основи використання інформаційних 

технологій та технічних засобів корекційного навчання. 
    

 1 

Тема 1. Вступ. Роль нових інформаційних технологій в сучасному 

суспільстві освіти. 
2 2 

 2 

Тема 2. Способи використання у навчальному процесі персональних 

комп’ютерів. 
2 2 

  Усього 4 4 

  

Кредит 2. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
    

 3 

Тема 3. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
2 2 

  Усього 2 2 

  

Кредит 3. Технічні засоби корекційного навчання та їх місце в 

корекційному процесі. 
    

 4 

Тема 4. Методика використання традиційних ТЗН в освітньо-

виховному процесі дітей із порушеннями розвитку. 
2   

  Усього 2   



  

Кредит 4. Методика використання ІКТ та ТЗ корекційного 

навчання в освітньо-розвивальному та корекційно-виховному 

процесі. 

    

 5 

Тема 5. Використання комп`ютерних засобів на логопедичних 

заняттях. 
2   

 6 

Тема 6. Спеціальне програмне забезпечення в галузі корекційної 

педагогіки. 
2   

  Усього 4   

  Разом 12 6 

6. Теми лабораторних занять 

№ Назви кредитів і тем 

Кількість 

годин  

ДФН ЗФН 

  

Кредит 1. Наукові основи використання інформаційних 

технологій та технічних засобів корекційного навчання. 
    

 1 

Тема 1. Вступ. Роль нових інформаційних технологій в сучасному 

суспільстві освіти. 
2   

  Усього 2   

  

Кредит 2. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
    

 2 

Тема 3. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
2   

  Усього 2   

  

Кредит 3. Технічні засоби корекційного навчання та їх місце в 

корекційному процесі. 
    

 3 

Тема 4. Методика використання традиційних ТЗН в освітньо-

виховному процесі дітей із порушеннями розвитку. 
2 2 

  Усього 2 2 

  

Кредит 4. Методика використання ІКТ та ТЗ корекційного 

навчання в освітньо-розвивальному та корекційно-виховному 

процесі. 

    

 4 

Тема 5. Використання комп`ютерних засобів на логопедичних 

заняттях. 
4 2 

 5 

Тема 6. Спеціальне програмне забезпечення в галузі корекційної 

педагогіки. 
2   

  Усього 6 2 

  Разом 12 4 

7. Самостійна робота 

№ Назви кредитів і тем 

Кількість 

годин  

ДФН ЗФН 

  

Кредит 1. Наукові основи використання інформаційних 

технологій та технічних засобів корекційного навчання. 
    

 1 

Тема 1. Вступ. Роль нових інформаційних технологій в сучасному 

суспільстві освіти. 
8 12 

 2 

Тема 2. Способи використання у навчальному процесі персональних 

комп’ютерів. 
12 12 

  Усього 20 24 

  

Кредит 2. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
    



 3 

Тема 3. Впровадження засобів інформатизації в корекційно 

виховний процес. 
22 28 

  Усього 22 28 

  

Кредит 3. Технічні засоби корекційного навчання та їх місце в 

корекційному процесі. 
    

 4 

Тема 4. Методика використання традиційних ТЗН в освітньо-

виховному процесі дітей із порушеннями розвитку. 
24 28 

  Усього 24 28 

  

Кредит 4. Методика використання ІКТ та ТЗ корекційного 

навчання в освітньо-розвивальному та корекційно-виховному 

процесі. 

    

 5 

Тема 5. Використання комп`ютерних засобів на логопедичних 

заняттях. 
6 12 

 6 

Тема 6. Спеціальне програмне забезпечення в галузі корекційної 

педагогіки. 
8 16 

  Усього 14 28 

  Разом 80 108 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Розробити мультимедійна презентацію «Впровадження ІКТ та ТЗН в освітньо-

розвивальному та корекційно-виховному процесі». 

9. Методи навчання 

Традиційні: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, обговорення), наочні 

(ілюстрування, демонстрування, наочно-слуховий, наочно-зоровий), практичні (створення 

електронних навчальних матеріалів); використання технічних засобів навчання 

(використання спеціального програмного забезпечення для дітей з порушеннями 

мовлення). 

10. Методи контролю: 

Поточне оцінювання, усне та письмове опитування, тестові завдання, індивідуальні 

завдання, екзамен 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота КР Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

100 400/100 

45 45 49 51 60 50 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (трансферна система) 

За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно)  

 

Зараховано 

 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно) 

2 (незадовільно) 

 

 

Не зараховано F 1-34 (неприйнятно) 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни. 

 



13. Рекомендована література 

Базова  

1. В. Чигрина. «Технології розвитку креативності в процесі навчання» Джерело 

№25-32 серпень 2011р. 

2. В.Мирошниченко, О.Мокрогуз, В.Нищета, А.Федчиняк / За заг. ред. д. пед. наук, 

проф. К.Баханова. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. — 520 

3. Использования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, - М.: 

Изд.центр «Академия» 2007. – 256 с. 

4. Л. Зламанюк «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Хімія №7 

2011р. 

5. Морзе Н.В. Основиінформаційно-комунікаційнихтехнологій / Н.В. Морзе. – К.: 

ВидавничагрупаBHV, 2006. – 298 с. 

6. Н. Охромчук «Інноваційно-трансформаційний підхід до вивчення нового 

матеріалу як один з факторів компетентнісної моделі особистості» Харків Основа 2010 р. 

7. Практикум для користувачівперсональнихкомп’ютерів: [навч. посіб.] / 

М.М. Левшин, Ю.З. Прохур, Р.Я. Ріжняк, Т.В. Фурсикова. – Тернопіль: Навчальна книга − 

Богдан, 2007. − 244 с. 

8. Савінова Н. В. Формування інформаційно-технологічної компетенції у вчителів-

логопедів у процесі логокорекційної діяльності. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 48 с.  

9. Середа І.В. Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної 

освіти // Науковий журнал «Молодий вчений». - № 1(41) січень, 2017. Херсон: ТОВ 

«Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.503-506. 

10. Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання 

історії в школі: Колективна монографія / К.Баханов, С.Баханова, О.Барнінець, Н.Вєнцева, 

О.Гуренко, Д.Десятов, Г.Кашкарьов 

Допоміжна 

1. Забарна А. Метод проектів. Його різновиди // Завуч. – 2004. – № 8.– С. 1-5. 

2. Метод проектів у програмі сприяння науковій творчості учнів // Завуч. – 2004. 

– № 34. 

3. Метод проектів у сучасній освіті // Відкритий урок. – 2004. – №5-6. –С.8-9. 

4. Онопрієнко О. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів 

молодших школярів // Початкова освіта. – 2003. – № 14. 

5. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: 

[навч. посіб.] / Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 60 с. 

6. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. –Х.: 

«Основа», 2003. – 80 с. 

14. Інформаційні ресурси 

www.logoped.in.ua 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/6711/ 

https://vseosvita.ua/course 

 

http://www.logoped.in.ua/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/6711/
https://vseosvita.ua/course

