
Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика навчальних інформаційно-

комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології та технічні 

засоби в спеціальній освіті. 

Тема 1. Інформаційне суспільство та суспільство знань. Дані, інформація, знання. 

Інтелектуальні та експертні системи. Штучний інтелект. Комп’ютерні інформаційні 

технології. Педагогічне програмне забезпечення. Електронний підручник. 

Тема 2. Операційні системи та програмне забезпечення. Прикладні комп’ютерні 

програми: текстовий, табличний, графічний редактори, програми створення презентацій 

та відеороликів. Глобальна мережа Інтернет. Хмарні технології для навчання. Соціальні 

мережі. Інтерактивне спілкування. Навчальні віртуальні середовища. 

Тема 3. Технічні засоби навчання спеціального призначення: для дітей із 

порушеннями слуху і мовлення; для дітей із порушеннями зору; для дітей із порушеннями 

опорно-рухового апарату. Слухомовленнєвий комплекс «Живий звук». Слухомовний 

тренажер «Світ звуків». 

Тема 4. Навчально-програмний комплекс «Адаптація-Лого» для корекції 

мовленнєвих порушень. Комп’ютерна програма “zaikanie.net”. Мовленнєві тренажери з 

автоматизації звуків. Українська жестова абетка. Комплекс вправ «Самоучка». 

Комп’ютерна програма «Вундеркінд» та «Вундеркінд з пелюшок». 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 2. Системи дистанційного навчання. Електронні курси. 

Тема 5. Мультимедійні технології у спеціальній освіті. Основи роботи з HTML-

редактором.  

Тема 6. Системи управління електронними курсами та дистанційним навчанням. 

Платформа Moodle. 

Тема 7. Педагогічний дизайн. Елементи на ресурси електронного курсу. Планування 

дистанційного (або змішаного) навчання 

Тема 8. Комп’ютерне тестування на базі платформи Moodle. Створення та 

редагування тестів для електронного навчального курсу. 

1. Структура навчальної дисципліни 
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. 
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Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика навчальних інформаційно-

комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології та технічні 

засоби в корекційному навчанні 

Тема 1. Інформаційне суспільство та 

суспільство знань. Дані, інформація, знання. 

Інтелектуальні та експертні системи. 

Штучний інтелект. Комп’ютерні 

інформаційні технології. Педагогічне 

програмне забезпечення. Електронний 

підручник. 

 2 8 8    

Тема 2. Операційні системи та програмне 

забезпечення. Прикладні комп’ютерні 

програми: текстовий, табличний, графічний 

редактори, програми створення презентацій 

та відеороликів. Глобальна мережа Інтернет. 

Хмарні технології для навчання. Соціальні 

мережі. Інтерактивне спілкування. 

Навчальні віртуальні середовища. 

 2 8 8    

Тема 3. Технічні засоби навчання 

спеціального призначення: для дітей із 

порушеннями слуху і мовлення; для дітей із 

порушеннями зору; для дітей із 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

Слухомовленнєвий комплекс «Живий звук». 

Слухомовний тренажер «Світ звуків» 

 2 8 8    

Тема 4. Навчально-програмний комплекс 

«Адаптація-Лого» для корекції мовленнєвих 

порушень.  Комп’ютерна програма 

“zaikanie.net”. Мовленнєві тренажери з 

автоматизації звуків. Українська жестова 

абетка. Комплекс вправ «Самоучка». 

Комп’ютерна програма «Вундеркінд». 

 2 8 8    

Разом за змістовим модулем 1  8 32 32    

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Системи дистанційного навчання. Електронні курси. 

Тема 5. Мультимедійні технології у 

спеціальній освіті. Основи роботи з HTML-

редактором 

 2 8 8    

Тема 6.  Системи управління електронними 

курсами та дистанційним навчанням. 

Платформа Moodle.  

 2 8 8    

Тема 7.  Педагогічний дизайн. Елементи на 

ресурси електронного курсу. Планування 

дистанційного (або змішаного) навчання 

 2 8 8    

Тема 8.  Комп’ютерне тестування на базі 

платформи Moodle. Створення та 

редагування тестів для електронного 

навчального курсу 

 2 8 8    



Разом за змістовим модулем 2  8 32 32    

Усього годин  16 64 64    

Залік       6 

 

2. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Інформаційне суспільство та суспільство знань. Дані, інформація, 

знання. Інтелектуальні та експертні системи. Штучний інтелект.. 

2 

2 Комп’ютерні інформаційні технології. Педагогічне програмне 

забезпечення. Електронний підручник.  

2 

3 Операційні системи та програмне забезпечення. Прикладні 

комп’ютерні програми: текстовий, табличний, графічний 

редактори, програми створення презентацій та відеороликів. 

2 

4 Спеціальні можливості при роботі з текстовим редактором. 

Рецензування. Форматування. 

2 

5 Спеціальні можливості при роботі з табличним редактором. 

Використання формул. Створення графіків. 

2 

6 Глобальна мережа Інтернет. Хмарні технології для навчання. 

Соціальні мережі. Інтерактивне спілкування. Навчальні віртуальні 

середовища 

2 

7 Хмарні сервіси збереження даних (Google Disk, Dropbox), 

системами управління навчальною діяльністю (LMS) 

2 

8 Технічні засоби навчання спеціального призначення: для дітей із 

порушеннями слуху і мовлення; для дітей із порушеннями зору; для 

дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. 

2 

9 Слухомовленнєвий комплекс «Живий звук». Слухомовний 

тренажер «Світ звуків». Принципи роботи зі слухомовними 

тренажерами. 

2 

10 Навчально-програмний комплекс «Адаптація-Лого» для корекції 

мовленнєвих порушень. Комп’ютерна програма “zaikanie.net”. 

Мовленнєві тренажери з автоматизації звуків. 

2 

11 Українська жестова абетка. Комплекс вправ «Самоучка». 

Комп’ютерна програма «Вундеркінд». 

2 

12 Мультимедійні технології у спеціальній освіті. Основи роботи з 

HTML-редактором. 

2 

13 Системи управління електронними курсами та дистанційним 

навчанням. Платформа Moodle. 

2 

14 Початок роботи з курсом у середовищі Moodle. Створення та 

налаштування шаблону курсу.  

2 

15 Змістовне наповнення курсу. Зовнішній вигляд курсу та навігація 

(блоки, розділи) 

2 

16 Додавання та редагування ресурсів (вставка сторінки тексту, 

вставка графічної інформаці. Презентація розроблених електронних 

навчальних курсів 

2 

  

Всього 

32 

    год. 

 

 

 



3. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика та інструменти розробки презентацій на основі 

відкритого програмного забезпечення (Prezi) 

4 

2 Приклади застосування технічних засобів навчання спеціального 

призначення у корекційному навчанні. Правила техніки безпеки у 

комп’ютерному класі. 

4 

3 Робота зі спеціальними навчально-програмними комплексами з 

метою корекції мовленнєвих порушень у дітей. 

4 

4 Застосування спеціальних комп’ютерних програм та відкритих 

Інтернет-ресурсів при плануванні роботи з дітьми із 

психофізичними порушеннями. 

4 

5 Створення персональної веб-сторінки. Основи веб-дизайну. 4 

6 Педагогічний дизайн. Елементи на ресурси електронного курсу. 

Планування дистанційного (або змішаного) навчання. 

4 

7 Комп’ютерне тестування на базі платформи Moodle. Створення та 

редагування тестів для електронного навчального курсу. 

4 

8 Підготовка презентація розроблених електронних навчальних 

курсів 

4 

 Всього 32   год 

 

4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1.  

1 Загальна характеристика навчальних інформаційних технологій  

2 Операційні системи та програмне забезпечення  

3 Спеціальні прикладні комп’ютерні програми  

4 Глобальна мережа Інтернет та електронні засоби комунікації  

5 Технічні засоби навчання  

6 Застосування мультимедійних технологій у спеціальній освіті  

 Модуль 2.  

1 Відкриті Інтернет-ресурси у роботі з дітьми із психофізичними 

порушеннями 

 

2 Створення персональної веб-сторінки. Основи веб-дизайну  

3 Розробка електронного навчального ресурсу на базі веб-платформи 

Moodle 

 

4 Розробка електронного навчального ресурсу на базі веб-платформи 

Moodle 

 

 Всього    год 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Розробити інтерактивну презентацію – із застосуванням анімації, відео тощо. 

2. Підготувати портфоліо (детальний опис характеристик, приклад застосування), як 

мінімум, п’яти технічних засобів, що використовуються у спеціальній освіті. 

3. Підготувати повний опис електронного курсу (в команді) та розробити педагогічну 

траєкторія для цільової аудиторії. 

 



6. Методи навчання 

– пояснювально-ілюстративний; 

– репродуктивний; 

– проблемний; 

– частково-пошуковий (евристичний); 

– дослідницький; 

–  наочні; 

– словесні; 

– практичні; 

– інтерактивні методи: метод проектів, метод ПРЕС. 

 

11. Методи контролю 

1. Усні доповіді за темами. 

2. Індивідуальні письмові завдання. 

3. Виконання практичних робіт. 

 

4. Поточний контроль (40 %): практичні лабораторні роботи; індивідуальне 

завдання: підготовка портфоліо технічних засобів, що використовуються у 

спеціальній освіті; письмові реферати; усне опитування 

5. Підсумковий контроль (60%, залік): індивідуально-дослідне завдання: розробка 

та презентація навчального електронного ресурсу в мережі Інтернет. 

 


