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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

0101 – педагогічна 

освіта 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

 

Спеціальність – 

6.010105  корекційна 

освіта 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  
Спеціалізація – 

логопедія 

 

3-й 3-й 

Курсова робота   – Семестр 

Загальна кількість годин - 

150  

5-й 6-й 5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр корекційної 

освіти зі спеціалізації  

логопедія 

 

 7 год. 16. –  

Практичні, семінарські 

 7 год. 16.  год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 76 год. 28  год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: Залік (5 год.) 
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Мета і завдання навчальної дисципліни 

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів 

професійної компетентності, що передбачає вивчення спецметодики навчання 

математики учнями з особливими освітніми потребами та  оволодіння студентами 

компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів 

предметної математичної компетентності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

  -  надати студентам знання та уміння, необхідні для розв’язування 

навчальновиховних задач, які виникають в процесі  навчання молодших школярів з 

особливими освітніми потребами основ математики; 

  - забезпечити професійну підготовку майбутнього корекційного педагога 

відповідно  до потреб сучасної освіти; 

-  сформувати у студентів знання  про сучасні технології навчання  

математики дітей з особливими освітніми потребами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати:  

- основи математичних понять, які розглядаються в початкових класах;   

 - методи і прийоми, засоби та форми навчання основ математики молодших 

школярів з особливими освітніми потребами;  

 - основні завдання початкового курсу математики;   

- роль корекційної освіти та педагогічної психології в системі курсу 

початкової математики для молодших школярів з особливими освітніми 

потребами;  

- зв’язок методики викладання математики в початкових класах з іншими 

методиками. 

вміти:   

 - поєднувати різні види навчання в процесі навчання основ математики 

(пояснювальноілюстративний, репродуктивний, проблемний) молодших школярів 

з особливими освітніми потребами;   

- структурувати навчальний матеріал з метою конкретизації цільових 
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завдань;  - володіти відповідною математичною термінологією;   

- добирати навчальні завдання з урахуванням різних якостей знань умінь та 

навичок учнів (повнота, правильність, усвідомленість, гнучкість, тощо);   

- вибирати методи навчання з урахуванням рівня готовності молодших 

школярів до вивчення того чи іншого програмного матеріалу.   

 
 

 

 
3.Програма навчальної дисципліни 

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Спеціальна методика викладання математики як педагогічна 

дисципліна. 

1. Предмет, об’єкт і завдання вивчення курсу.  

2. Історичний аспект становлення методики викладання математики як 

педагогічної науки.  

З. Міждисциплінарні зв'язки методики викладання математики в допоміжній 

школі. 

4. Методи наукового дослідження в даному курсі. 

Література: 2-6. 

Тема 2. Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок учнями 

допоміжної школи. 

1. Об’єктивні причини, що ускладнюють засвоєння математичних знань, 

умінь учнями допоміжної школи. 

2. Суб'єктивні причини, що ускладнюють засвоєння математичних знань, 

умінь учнями допоміжної школи. 

3. Шляхи корекції пізнавальних труднощів щодо засвоєння математичних 

знань, умінь в учнів допоміжної школи. 

Література: 2-6. 

Тема 3. Навчальна програма з математики для допоміжної школи. 

1. Принципи побудови програми. 
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2. 3міст програми математики для допоміжної школи.  

3. Диференціація програмних вимог до учнів з різними пізнавальними 

можливостями. 

4. Індивідуальні програми з математики. 

Література: 2-5 

Тема 4. Принципи навчання математики. 

1. Поняття принципу навчання. Загальні принципи навчання, їх 

характеристика: 

-Принцип науковості навчання; 

-Принцип систематичності та послідовності;  

-Принцип зв'язку навчання з життям; 

-Принцип свідомості й активності учнів; 

-Принцип міцності засвоєння знань, формування вмінь і навичок; 

-Принцип наочності навчання 

-Принцип індивідуального підходу до учнів. 

2. Характеристика принципів навчання, що обслуговують його корекційний 

компонент: 

-Принцип корекційної спрямованості навчання; 

-Вирішальна роль вчителя і педагогічного колективу у навчанні; 

-Принцип індивідуального та диференційованого підходу до учнів. 

Література: 2-4. 

Тема 5. Методи навчання математики учнів зі стійким порушенням 

інтелекту. Контроль та облік знань, умінь і навичок. 

1. Класифікація методів навчання математики. 

2. Особливості використання методів навчання на уроках математики: 

а) словесних; б)наочних; в)практичних. 

3. Місце проблемних методів навчання на уроках математики. 

4. Методи закріплення знань та вмінь з математики. 



 

8 

 

5. Методи навчання розв’язання задач. 

6. Методи активізації уваги учнів 

7. Види та способи контролю знань, умінь, навичок учнів з математики. 

8. Аналіз контрольної роботи з математики. Критерії оцінювання знань, 

умінь, навичок учнів з математики. 

Література: 2-7. 

Тема 6. Урок математики в допоміжній школі. Типи уроків  

1. Основні групи вимог до уроку математики. 

2. Основні структурні елементи уроку математики: 

3. Типи уроків математики 

4. Завдання  та структура загально-пропедевтичного, тематико-

пропедевтичного уроків.  

5. Завдання  та структура уроку подачі нового матеріалу (формування нових 

знань, умінь і навичок) 

6. Завдання  та структура уроку удосконалення знань та вмінь? 

7. Завдання  та структура уроку систематизації та узагальнення знань.  

8. Завдання  та структура уроку корекції знань, умінь і навичок.  

9. Завдання  та структура практичного уроку.  

10. Завдання  та структура уроку перевірки знань, умінь та навичок.  

11. Завдання  та структура комбінованого уроку.  

12. Завдання та орієнтовна структура уроку-екскурсії. 

Література: 2-6 

 

Тема 7. Позакласна робота з математики. Зміст та завдання. 

1. Завдання позакласної роботи з математики в допоміжній школі.  

2. Форми позакласної роботи з математики. 

3. Зміст позакласної роботи з математики. 

4. Форми домашніх завдань з математики.  

5. Порядок визначення об'єму домашнього завдання.  

6. Форми перевірки домашнього завдання. 

Література: 2-6. 

 

Тема 8. Домашні завдання та форми їх перевірки 

1. Мета та види (типи) домашніх завдань залежно від складності навчального 

матеріалу, пізнавальних можливостей учнів. 
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2. Обсяг домашніх завдань, їх диференціація. 

3. Зміст інструктажу на уроці під час повідомлення домашнього завдання. 

4. Основні напрямки зв’язку між уроками математики і самопідготовкою. 

Приблизна форма ведення зошита зв’язку між учителем математики і 

вихователем. 

5. Функції вихователя під час проведення самопідготовки 

Література: 2-6, 9. 

 

Тема 9. Пропедевтика навчання математики учнів із порушенням інтелекту. 

1. Завдання пропедевтичного періоду навчання математики. 

2. Зміст роботи вчителя математики у пропедевтичний період. 

Методи, прийоми роботи, які використовує вчитель у пропедевтичний період  

3. Організація та методика роботи вчителя математики у пропедевтичний 

період: 

а) формування поняття про розміри предметів; 

б) формування поняття про масу предметів; 

в) формування просторового орієнтування; 

г) формування кількісних понять; 

д) формування поняття про часові уявлення; 

ж) ознайомлення з простими геометричними фігурами 

Література: 2-6, 9. 

 

Тема 10. Методика вивчення геометричного матеріалу в допоміжній школі.  

1. Організація вивчення геометричного матеріалу в допоміжній школі. 

2. Зміст роботи вчителя математики по формуванню в учнів геометричних 

понять та уявлень у молодших класах. Методика формування елементарних 

геометричних понять: точка, пряма, промінь, кут, відрізок, ламана, круг, 

квадрат, трикутник, коло, прямокутник, багатокутник, їх елементи, 

властивості, позначення, побудова. 

3. Зміст методичної роботи вчителя математики по формуванню в учнів 

геометричних знань та вмінь у старших класах. 

Література: 2-6. 

 

Тема 11. Методика розв'язання арифметичних задач. 

1. Методика розв'язання простих арифметичних задач. 

2. Методика розв'язання складних арифметичних задач. 

3. Методика навчання учнів розв’язуванню задач аналітичним способом 

міркування. 
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4. Описати методику навчання учнів розв’язуванню задач синтетичним 

способом міркування. 

Література: 1-7, 9. 

Тема 12. Методика вивчення метричної системи мір та дії з числами, 

отриманими при вимірюванні.  

1. Методика навчання вимірюванню учнів на уроках математики. 

2. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні довжини. 

3. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні маси предмета. 

4. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні вартості. 

5. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні часу. 

6. Дії над числами, отриманими при вимірюванні. 

 Література: 1-7. 

 

Тема 13. Методика вивчення першого концентра. 

1. Задачі вивчення першого концентра. 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення першого концентра. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах першого концентра. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах першого 

концентра. Послідовність написання цифри. 

5. Методика вивчення додавання і віднімання в межах десяти. 

Література: 2-6. 

Тема 14. Методика вивчення другого концентра. 

1. З’ясувати задачі вивчення другого десятку в допоміжній школі та 

труднощі, яких зазнають учні під час вивчення другого концентра. 

2. Засвоїти методику вивчення усної нумерації чисел в межах другого 

концентра. 

3. Засвоїти методику вивчення письмової нумерації чисел в межах другого 

концентра. Послідовність навчання написанню двозначного числа. 
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4. Володіти методикою навчання додавання та віднімання в межах 20. 

5. Поглибити методику навчання розв’язанню арифметичних задач на одну 

та дві дії в межах програмних вимог 20. 

Література: 2-6. 

Тема 15. Методика вивчення третього концентра. 

1. Задачі вивчення другого десятку в допоміжній школі. 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення третього концентра. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах третього концентру. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах третього 

концентра. Навчання написанню трьохзначних чисел. 

5. Методика навчання додавання та віднімання в межах 100. 

6. Формування в учнів поняття про множення і ділення. 

7. Навчання табличного множення і ділення в межах 100. 

8. Випадки позатабличного множення і ділення в межах 100. 

6. Навчання розв’язанню арифметичних задач за програмою навчання  в 3-му 

і 4-му класах. 

Література:2-5. 

Тема 16. Методика вивчення першої тисячі. 

Виготовити квадрат (10х10), книжку «Тисяча», розрядну сітку (таблицю), 

таблицю з записом круглих сотень і десятків. 

1. Задачі вивчення першої тисячі в допоміжній школі 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення першої тисячі. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах першої тисячі. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах першої тисячі. 

Навчання написанню чотирьохзначних чисел. 

5. Методика навчання додаванню та відніманню в межах 1000. 

6. Формування в учнів вміння усно множити і ділити в межах 1000. 
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7. Формування в учнів вміння письмово множити і ділити в межах 1000. 

8. Навчання розв’язанню арифметичних задач за програмою навчання  в 5-му 

класі. 

Література: 2-6. 

Тема 17. Методика вивчення звичайних дробів. 

1. Програмні вимоги до знань, умінь, навичок учнів щодо вивченя звичайних 

дробів. 

2. Утворення звичайного дробу. 

3. Порядок введення понять: правильний та неправильний дріб, змішане 

число. 

3. Перетворення дробів. Виділення з неправильного дробу цілого числа. 

4. Перетворення змішаного числа в неправильний дріб. 

5. Скорочення дробів. 

6. Приведення дробів до найменшого спільного знаменника. 

7. Виконання арифметичних дій з дробами. 

8. Знаходження однієї або декількох частин від числа. 

9. Знаходження числа за однією та декількома його частинами. 

Література: 1-6. 

Тема 18. Методика вивчення багатоцифрових чисел. 

1. Задачі вивчення багатоцифрових чисел в допоміжній школі 

2. Знання, уміння, навички, якими мають оволодіти учні після вивчення 

багатоцифрових чисел 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах багатоцифрових чисел. 

4. Методика вивчення письмової нумерації багатоцифрових чисел. 

5. Методика навчання додаванню та відніманню багатоцифрових чисел. 

6. Методика навчання множенню і діленню багатоцифрових чисел. 

Література: 1-5. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього л п лаб Інд ср       

І семестр 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Спеціальна 

методика викладання 

математики як педагогічна 

дисципліна 

8 1 1   6       

Тема 2. Особливості 

засвоєння математичних 

знань, умінь і навичок 

учнями допоміжної 

школи. 

26 1 1   24       

Тема 3. Навчальна 

програма з математики 

для допоміжної школи. 

14 2 2   10       

Тема 4. Принципи 

навчання математики. 
8 1 1   6       

Тема 5. Методи навчання 

математики учнів зі 

стійким порушенням 

інтелекту. Контроль та 

облік знань, умінь і 

навичок. 

34 2 2   30       

Усього за І семестр 150 7 7   76       

ІІ семестр 

Змістовий модуль 2.  
Тема 6. Урок математики 

в допоміжній школі. Типи 

уроків 

4 1 1   2       

Тема 7. Позакласна робота 

з математики. Зміст та 

завдання 

4 1 1   2       

Тема 8. Домашні завдання 

та форми їх перевірки 

4 1 1   2       

Тема 9. Пропедевтика 

навчання математики 

учнів із порушенням 

інтелекту 

4 1 1   2       

Тема 10. Методика 

вивчення геометричного 

матеріалу в допоміжній 

школі.  

8 2 2   4       

Тема 11. Методика 

розв'язання 

арифметичних задач. 

4 1 1   2       

Тема 12. Методика 

вивчення метричної 

системи мір та дії з 

числами, отриманими при 

вимірюванні. 

8 2 2   2       
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Тема 13. Методика 

вивчення першого 

концентра. 

4 1 1   2       

Тема 14. Методика 

вивчення другого 

концентра. 

4 1 1   2       

Тема 15. Методика 

вивчення третього 

концентра. 

4 1 1   2       

Тема 16. Методика 

вивчення першої тисячі. 

4 1 1   2       

Тема 17. Методика 

вивчення звичайних 

дробів. 

6 2 2   2       

Тема 18. Методика 

вивчення багатоцифрових 

чисел. 

4 1 1   2       

Усього за ІІ семестр 60 16 16   28       

Усього годин  
 

150 

 

23 

 

23 

   

104 

      

Курсова робота 
Немає  - -  -   - - -  

Усього годин 
 

150 

 

23 

 

23 

   

104 

      

 

 

 

1. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 І семестр  

1 Практична робота № 1. Тема: Спеціальна методика 

викладання математики як педагогічна дисципліна. 
 

1 

2 Практична робота № 2. Тема: Завдання навчання 

математики у спеціальній школі. Зв'язок методики 

математики з іншими навчальними дисциплінами 

1 

3 Практична робота № 3. Тема: Особливості засвоєння 

математичних знань, умінь і навичок учнями 

спеціальної школи 

1 

   4 Практична робота № 4. Тема: Навчальна програма з 
математики для допоміжної школи Принципи навчання 
математики 

2 

   5 Практична робота № 5. Тема: Методи навчання математики 

у спеціальній школі 

1 

6 Практична робота № 6. Тема: Контроль та облік знань, 

умінь, навичок учнів з математики 

1 

 Всього за І семестр 7 

 ІІ семестр  

1 Практична робота № 7. Тема: Урок математики у спеціальній школі 1 

2 Практична робота № 8. Тема: Складання структури уроку в спеціальній 

школі. Планування занять 
1 

3 Практична робота № 9. Тема: Позакласна робота з математики 1 

4 Практична робота № 10. Тема: Домашні завдання та форми їх перевірки 1 

5 Практична робота № 11. Тема: Роль і місце геометричного матеріалу в 

системі навчання учнів спеціальної школи 
1 

6 Практична робота №12. Тема: Організація роботи на уроках математики 

у пропедевтичний період 
1 

7 Практична робота № 13. Тема: Методика вивчення геометричного 

матеріалу в молодших класах спеціальної школи 
1 

8 Практична робота № 14. Тема: Методика розв'язання арифметичних 

задач 
1 

9 Практична робота № 15. Тема: Методика вивчення метричної системи 

мір 
1 

10 Практична робота № 16. Тема: Методика вивчення першого концентру 1 

11 Практична робота № 17. Тема: Методика вивчення другого концентру 1 

12 Практична робота № 18. Тема: Методика вивчення третього концентру 1 

13 Практична робота № 19. Тема: Методика вивчення першої тисячі. 1 

14 Практична робота № 20. Тема: Методика вивчення звичайних дробів 

учнями допоміжної школи 
1 

15 Практична робота № 21. Тема: Методика вивчення десяткових дробів та 

відсотків 
1 

16 Практична робота № 22. Тема: Методика вивчення багатоцифрових 

чисел 
1 

 Всього за ІІ семестр 16 

 Разом 23 
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Практичне заняття №1 

Тема:. Спеціальна методика викладання математики як педагогічна 

дисципліна. Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок 

учнями допоміжної школи. 

1. Предмет, об'єкт і завдання вивчення курсу.  

2. Історичний аспект становлення методики викладання математики як 

педагогічної науки.  

З. Міжнаукові зв'язки методики викладання математики в допоміжній школі. 

4. Використання міжпредметних зв'язків в процесі  викладання математики в 

допоміжній школі. 

5. Наукові методи дослідження в процесі навчання математики учнів 

допоміжної школи. 

6. Об’єктивні причини, що ускладнюють засвоєння математичних знань 

учнями допоміжної школи. 

7. Суб'єктивні причини, що ускладнюють засвоєння математичних знань 

учнями допоміжної школи. 

8. Шляхи долання труднощів щодо формування математичних знань, умінь в 

учнів допоміжної школи. 

Практичні завдання: 

1. Розробити структуру міжнаукових зв’язків для вивчення навчальної 

дисципліни «Основи математики зі спеціальною методикою викладання». 

2. Підготувати доповідь: Історичний аспект розвитку і становлення 

спеціальної методики викладання математики, як педагогічної науки. 

Література: 1-7. 

Практичне заняття №2 

Тема: Завдання навчання математики у спеціальній школі. Зв'язок методики 

математики з іншими навчальними дисциплінами. 

1. Цілі та завдання навчання математики у спеціальній школі. 

2. Зв'язок методики математики з іншими навчальними дисциплінами. 

3. Міждисциплінарні зв'язки методики викладання математики в допоміжній 

школі. 

Практичні завдання: 

1. Скласти схему міжпредметних зв’язків навчання математики в школі 

(окремо для старших і молодших класів). 

2. Скласти схему міждисциплінарних зв’язків спеціальної методики 

викладання математики як педагогічної науки 

Література: 2-7. 

Практичне заняття №3 

Тема: Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок учнями 

спеціальної школи  

1. Об’єктивні причини, що ускладнюють засвоєння математичних знань, 

умінь учнями допоміжної школи. 

2. Суб'єктивні причини, що ускладнюють засвоєння математичних знань, 

умінь учнями допоміжної школи. 
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3. Шляхи корекції пізнавальної діяльності учнів спеціальної школи. 

Практичні завдання: 

1. Визначити причини, які ускладнюють процес пізнавальної діяльності 

розумово відсталих учнів. 

2. Визначити вади мислення, які ускладнюють процес навчання учнів 

спеціальної школи. Запропонуйте засоби корекції даної психічної функції. 

3. Визначити вади сприймання, які ускладнюють процес навчання учнів 

спеціальної школи. Запропонуйте засоби корекції даної психічної функції. 

4. Визначити вади уваги, які ускладнюють процес навчання учнів спеціальної 

школи. Запропонуйте засоби корекції даної психічної функції. 

5. Визначити вади пам’яті, які ускладнюють процес навчання учнів 

спеціальної школи. Запропонуйте засоби корекції даної психічної функції. 

Література: 2-7. 

Практичне заняття №4 

Тема: Навчальна програма з математики для допоміжної школи Принципи 

навчання математики.  

1. Завдання формування математичних знань, умінь, навичок в учнів із 

психофізичними вадами розвитку. 

2. Аналіз пояснювальної записки програми з математики для 1-4 класів 

допоміжної школи (в порівнянні з масовою школою). 

3. Аналіз пояснювальної записки програми з математики для 5-10 класів 

допоміжної школи (в порівнянні з масовою школою). 

4. Принципи побудови програми з математики для допоміжної школи. 

5. Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння 

матеріалу. 

6. Планування занять студентами для 1-10 класів допоміжної школи (клас і 

обсяг матеріалу - за вказівкою вчителя). 

7. Індивідуальні програми з математики. 

8. Загальні принципи навчання: 

-Принцип науковості навчання; 

-Принцип систематичності та послідовності;  

-Принцип зв'язку навчання з життям; 

-Принцип свідомості й активності учнів; 

-Принцип міцності засвоєння знань, формування вмінь і навичок; 

-Принцип наочності навчання 

-Принцип індивідуального підходу до учнів. 

9. Характеристика принципів навчання, що обслуговують його корекційний 

компонент: 

-Принцип корекційної спрямованості навчання; 

-Вирішальна роль вчителя і педагогічного колективу у навчанні; 

-Принцип індивідуального та диференційованого підходу до учнів. 

Практичні завдання: 

1. Розробити тестові завдання на знання студентами принципів навчання 

учнів спеціальної школи з ключами до них. 
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2. Виконати порівняльний аналіз щодо структури вивчення геометричного 

матеріалу в молодших і старших класах. Яких принципів дотримано в 

навчальній програмі з математики при вивченні навчального матеріалу? 

Література: 1-5, 11. 

Практичне заняття №5 

Тема: Методи навчання математики у спеціальній школі.  

1. Поняття методу навчання. 

2. Навести класифікацію  методів навчання математики залежно від: 

а) форми організації спільної діяльності вчителя та учнів; 

б) джерела знань ; 

в) способів організації навчальної діяльності школярів. 

3. Від чого залежить ефективність застосування методів навчання 

математики в допоміжній школі? 

4. Дидактичні вимоги до методів навчання математики учнів з вадами 

інтелекту (за І.Г.Єременко). 

5. Яких правил слід дотримуватись  під час постановки запитань до класу? 

6. Що відносять до словесних методів навчання математики? Дати 

характеристику поясненню, бесіді, розповіді, роботі з підручником 

математики як методам навчання. 

7 .Що відносять до наочних методів навчання математики? Які вимоги 

ставляться до використання наочності на уроці математики ? 

8. Сформулювати вимоги до методу спостереження на уроці математики. 

9.Навести приклади використання практичних методів на уроках математики. 

10. Які види вправ використовуються на уроках математики? 

11. Місце самостійної роботи в навчанні математики. 

12. Сутність проблемних методів навчання математики. Методичні прийоми 

створення проблемних ситуацій. 

13. Елементи програмованого навчання математики . Особливості 

застосування програмованого методу навчання в допоміжній школі. 

14. Дати характеристику роботі з підручником математики як методу 

навчання. 

15. Методи закріплення знань та вмінь з математики. 

16. Методи навчання розв’язання задач. 

17. Методи активізації уваги учнів.  

Практичні завдання: 

Розробити схему поділу методів навчання, які використовує учитель на уроці 

формування нових знань, умінь, навичок; на практичному уроці; на уроці 

контролю знань, умінь, навичок. 

Література: 1-6. 

Практичне заняття №6. 

Тема: Контроль та облік знань, умінь, навичок учнів з математики  

1. Назвати основні види контролю знань, умінь і навичок на уроках 

математики в допоміжній школі та їх завдання. 
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2. Яку інформацію несе в собі функція контролю знань, умінь і навичок? В 

чому полягає її зв'язок з іншими структурними елементами уроку 

математики? 

3. Назвати основні способи контролю знань з математики 

3. Охарактеризуйте усне опитування з точки зору його позитивних сторін та 

недоліків. Особливості його застосування в допоміжній школі 

4. Дати характеристику письмовим видам перевірки знань, умінь і навичок з 

математики. Особливості їх використання в допоміжній школі 

5. В чому полягає кількісний і якісний аналіз написання контрольних робіт з 

математики? Які помилки вважаються грубими, а які – не грубими? 

6. Загальні критерії оцінювання знань, умінь, навичок учнів з математики. 

Практичні завдання: 

1. Розробити структуру аналізу контрольної роботи з математики для 

старшого класу з урахуванням навчальної програми з математики. 

Література: 1-6. 

Практичне заняття № 7 

Тема: Урок математики у спеціальній школі. 

1. Які основні групи вимог до уроку повинен передбачити вчитель 

математики? 

2. Що включає в себе поняття «дидактична вимога уроку»? 

3. Що відносять до психологічних вимог уроку? 

4. Розкрити вимоги до організації пізнавальної діяльності учнів 

5. Перелічити вимоги до організаційної сторони уроку 

6. Назвіть структурні елементи уроку математики: 

а) організація учнів на урок; 

б) перевірка домашнього завдання; 

в) актуалізація опорних знань учнів та їхнього життєвого досвіду; 

г) повідомлення нових знань; 

д) первинне та подальше закріплення матеріалу; 

ж) домашнє завдання та підведення підсумків 

7. Типи уроків математики 

8. Завдання загально-пропедевтичного, тематико-пропедевтичного уроків. 

Навести структуру пропедевтичного уроку 

9. Назвати завдання та навести структуру уроку подачі нового матеріалу 

(формування нових знань, умінь і навичок) 

10. Які завдання та структура уроку удосконалення знань та вмінь? 

11. Сформулюйте завдання уроків систематизації та узагальнення знань. 

Наведіть його структуру 

12. Сформулювати завдання уроку корекції знань, умінь і навичок. Наведіть 

його структуру 

13. Сформулювати завдання практичного уроку. Навести структуру цього 

уроку 

14. Сформулювати завдання уроку перевірки знань, умінь та навичок. 

Навести структуру цього уроку 
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15. Сформулювати завдання комбінованого уроку. Навести структуру 

комбінованого уроку 

16. Які завдання вирішує математична екскурсія? Навести орієнтовану 

структуру уроку-екскурсії. 

17. Аналіз уроку на відповідність поставленій меті (дидактичним 

завданням). 

18. Аналіз уроку на предмет дотримання змістовно-методичних вимог 

уроку. 

19. Аналіз уроку на предмет дотримання психологічних вимог до уроку. 

20. Аналіз уроку на предмет дотримання вимог щодо організації 

пізнавальної діяльності учнів на уроці (репродуктивної, частково-пошукової, 

дослідницької).  

21. Аналіз уроку на предмет дотримання вимог щодо організаційної його 

сторони.  

22. Уявіть, що ви присутні на уроці математики. Наведіть план, за яким ви 

будете аналізувати його. 

Практичні завдання: 

1. Розробити структуру уроків: формування нових знань, умінь, навичок; 

комбінованого уроку; тематико-пропедевтичного уроку; практичного 

заняття; уроку додаткової корекції знань, умінь, навичок. 

Література: 1-7. 

Практичне заняття №8 
Тема: Складання структури уроку в спеціальній школі. Планування занять. 

1. Складання структури тематико-пропедевтичного уроку. 

2. Складання структури уроку формування нових знань, умінь, навичок. 

3. Складання структури комбінованого уроку. 

4. Складання структури уроку систематизації та узагальнення знань, умінь, 

навичок. 

5. Складання структури практичного уроку. 

6. Складання структури уроку перевірки знань, умінь та навичок 

7. Складання структури уроку-екскурсії (залежно від дидактичної мети). 

перевірки знань, умінь та навичок. 

8. Календарне планування.  

9. Тематичне планування занять з математики. 

10. Особливості планування занять з математики вчителем в допоміжній 

школі. 

Практичні завдання: 

1. Виконати групове завдання щодо планування занять в одному з класів 

спеціальної школи (за погодженням з викладачем). 

2. За наявними планами-конспектами уроків проаналізувати календарні і 

тематичні плани вчителя математики в спеціальній школі, виявити їх 

відповідність програмі з математики  

Література: 1-4. 

Практичне заняття № 9 
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Тема: Позакласна робота з математики.  

1. Особливості позакласної роботи з математики 

2. Форми позакласної роботи з математики: 

а) організація гурткової роботи з математики; 

б) різновиди математичних ігор (рукові, настільні, хвилини цікавої 

математики, математичні ранки тощо) та умови їх організації; 

в) хвилинки цікавої математики, їх мета та приклади завдань; 

г) роль математичної газети в формуванні знань, умінь і навичок, її 

структура; 

д) мета та зміст математичного куточка; 

ж) організація проведення математичних вікторин в допоміжній школі. 

Навести приклади завдань для вікторини (клас на вибір студента); 

з) організація проведення математичних олімпіад. 

Практичні завдання: 

1.Розробити макет математичного куточка, математичної газети. 

2. Розробити математичну хвилинку для самостійної підготовки учнів 2-го, 3-

го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го,9-го класів (за погодженням з викладачем).  

Література: 1-5, 7. 

Практичне заняття № 10 
Тема: Домашні завдання та форми їх перевірки 

1. Роль формування навичок самостійної навчальної роботи в корекції вад 

учнів допоміжної школи. 

2. Мета домашніх завдань з математики 

3. Умови ефективної роботи учнів під час виконання домашніх завдань 

4. Види (типи) домашніх завдань залежно від складності навчального 

матеріалу 

5. Різновиди репродуктивних завдань, їх призначення 

6. Математичні завдання продуктивного типу. Навести приклад завдання 

пізнавально-пошукового типу. 

7. Яким чином вчитель визначає обсяг домашніх завдань з метою 

забезпечення диференціацій та індивідуалізації навчання математики? 

8. Що повинен включати інструктаж на уроці під час повідомлення 

домашнього завдання? 

9. Як здійснює вчитель перевірку якості виконання домашніх завдань? 

10. Назвіть основні напрямки за якими здійснюється зв’язок між уроками 

математики і самопідготовкою. 

11. Проаналізувати приблизну форму ведення зошита зв’язку між вчителем 

математики і вихователем та його значення 

12. Функції вихователя під час проведення самопідготовки. 

Практичні завдання: 

1. Розробити структуру проведення самостійної підготовки:  

а)для учнів молодших класів; 

б) для учнів старших класів спеціальної (корекційної) школи. 

Література:1-6, 10. 
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Практичне заняття № 11 

Тема: Роль і місце геометричного матеріалу в системі навчання учнів 

спеціальної школи. Основні поняття, формули шкільного курсу. 

1. Предмет геометрії. Завдання й зміст вивчення геометричного 

матеріалу в спеціальній школі. 

2. Зміст вивчення геометричного матеріалу в молодших класах 

спеціальної школи. 

3. Зміст вивчення геометричного матеріалу в старших класах спеціальної 

школи. 

4. Особливості (об’єктивні та суб’єктивні) оволодіння учнями основами 

геометричних знань, умінь. 

5. Організація вивчення геометричного матеріалу на уроках. Етапи 

утворення у розумово відсталих школярів елементарних геометричних 

понять. 

Практичні завдання: 

1.Законспектувати визначення основних геометричних понять  

2.Законспектувати основні формули, які визначають периметр, площу 

геометричних фігур: круга, кола, квадрата, прямокутника, трикутника. 

Література: 2-6, 9. 

Практичне заняття №12 

Тема: Організація роботи на уроках математики у пропедевтичний 

період. 

1. Завдання пропедевтичного періоду навчання математики. 

2. Зміст роботи вчителя математики у пропедевтичний період. 

Методи, прийоми роботи, які використовує вчитель у пропедевтичний період  

3. Організація та методика роботи вчителя математики у пропедевтичний 

період: 

а) формування поняття про розміри предметів; 

б) формування поняття про масу предметів; 

в) формування просторового орієнтування; 

г) формування кількісних понять; 

д) формування поняття про часові уявлення; 

ж) ознайомлення з простими геометричними фігурами 

Практичні завдання: 

1. Розробити методику вивчення геометричного матеріалу у 

пропедевтичний період. 

2. Визначити усі можливі прийоми, які слід використовувати учителю в 

дочисловий період навчання школярів з вадами інтелекту. 

Література: 1-7. 

Практичне заняття № 13 
Тема: Методика вивчення геометричного матеріалу в молодших класах 

спеціальної школи.  

Організація вивчення геометричного матеріалу в допоміжній школі. 
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2. Зміст роботи вчителя математики по формуванню в учнів 

геометричних понять та уявлень у молодших класах.  

3. Методика формування елементарних геометричних понять: точка, 

пряма, промінь, кут, відрізок, ламана, круг, квадрат, трикутник, коло, 

прямокутник, багатокутник, їх елементи, властивості, позначення, побудова. 

Практичні завдання: 

1. Обгрунтувати послідовність формування геометричних уявлень в учнів з 

вадами інтелекту в І, ІІ та ІІІ класах. 

Література: 2-6. 

Практичне заняття №14 

Тема: Методика розв'язання арифметичних задач. 

1. Методика розв'язання простих арифметичних задач. 

2. Методика розв'язання складних арифметичних задач. 

Практичні завдання: 

1. Описати методику навчання учнів розв’язуванню задачі аналітичним 

способом міркування. 

Аналітичний хід міркувань розв’язання задачі подати у вигляді такої таблиці. 

Щоб знайти  

Треба знати  

Дано  

Обчислення 

2. Описати методику навчання учнів розв’язуванню задачі синтетичним 

способом міркування. 

Синтетичний хід міркування і розв’язання задачі подати у вигляді такої 

задачі: 

Знаючи  

Можна знайти  

Такою дією є: 

Література: 1-7, 9. 

Практичне заняття №15 

Тема: Методика вивчення метричної системи мір. 

1. Методика навчання вимірюванню учнів на уроках математики. 

2. Методика вивчення іменованих чисел, отриманих при вимірюванні 

довжини. 

3. Методика вивчення іменованих чисел, отриманих при вимірюванні часу. 

4. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні довжини. 

5. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні ваги. 

6. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні вартості. 

7. Перетворення чисел, отриманих при вимірюванні часу. 

8. Дії над числами, отриманими при вимірюванні. 

Практичні завдання: 

1. Скласти таблицю відповідності між величинами довжини, ваги, 

часу, ємності. 

Література: 1-7. 
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Практичне заняття №16 

Тема: Методика вивчення першого концентру. 

1. Задачі вивчення першого концентру. 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення першого концентру. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах першого концентру. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах першого 

концентру. Послідовність написання цифри. 

5. Методика вивчення додавання і віднімання в межах десяти. 

Практичні завдання 

1. Провести аналіз програми та підручника з математики для першого класу 

допоміжної школи з метою виявлення знань, умінь, навичок якими мають 

оволодіти першокласники. 

2. Скласти урок на тему вивчеення числа і цифри від 0 до 10. 

3. Виконати аналіз відвіданого уроку з математики в першому класі 

допоміжної школи. 

Завдання для самоконтролю знань студентів: 

1. Назвати етапи вивчення будь-якого числа першого десятку (до написання 

числа і після написання числа). 

2. Навести декілька вправ на встановлення співвідношення кількості, числа 

та цифри (під час виконання арифметичних дій). 

3. Методика навчання в прямому та зворотному рахунку учнів першого 

класу. 

4. .Розкрити методику вивчення додавання і віднімання в межах десяти.  

Література: 1-7. 

Практичне заняття № 17 

Тема: Методика вивчення другого концентру. 

1. Задачі вивчення другого десятку в допоміжній школі 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення другого концентра. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах другого концентра. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах другого концентра. 

Послідовність навчання написанню двозначного числа 

5. Методика навчання додавання та віднімання в межах 20 

6. Навчання розв’язанню арифметичних задач на одну та дві дії. 

Практичні завдання 

1. Провести аналіз програми та підручника з математики для другого класу 

допоміжної школи з метою виявлення знань, умінь, навичок якими мають 

оволодіти учні другого класу. 

2. Скласти  не менше 5 вправ для закріплення усної та письмової нумерації в 

межах 20. 

3. Скласти фрагмент уроку на ознайомлення учнів з новими 

обчислювальними прийомами додавання та віднімання в межах 20. 

4. Провести аналіз відвіданого уроку в другому класі допоміжної школи. 

Література: 1-8. 

Практичне заняття № 18 
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Тема: Методика вивчення третього концентру 

1. Задачі вивчення другого десятку в допоміжній школі 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення третього концентру. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах третього концентру. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах третього 

концентру. Навчання написанню трьохзначних чисел. 

5. Методика навчання додавання та віднімання в межах 100. 

6. Формування в учнів поняття про множення і ділення. 

7. Навчання табличного множення і ділення в межах 100. 

8. Випадки позатабличного множення і ділення в межах 100. 

6. Навчання розв’язанню арифметичних задач за програмою навчання  в 3-му 

і 4-му класах. 

Практичні завдання 

1. Провести аналіз програми та підручника з математики для 3-4 класів 

допоміжної школи з метою виявлення знань, умінь, навичок, якими мають 

оволодіти учні 3-4-го класів. 

2. Скласти план уроку математики на застосування прийомів додавання і 

віднімання в межах 100. 

3. Провести аналіз відвіданого уроку в 3-му або 4-му класі допоміжної 

школи. 

Література: 1-7. 

Практичне заняття № 19 

Тема: Методика вивчення першої тисячі. 

Виготовити квадрат (10*10), книжку «Тисяча», розрядну сітку (таблицю), 

таблицю з записом круглих сотень і десятків. 

1. Задачі вивчення першої тисячі в допоміжній школі 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення першої тисячі. 

3. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах першої тисячі. 

4. Методика вивчення письмової нумерації чисел в межах першої тисячі. 

Навчання написанню чотирьохзначних чисел. 

5. Методика навчання додаванню та відніманню в межах 1000. 

6. Формування в учнів вміння усно множити і ділити в межах 1000. 

7. Формування в учнів вміння письмово множити і ділити в межах 1000. 

8. Навчання розв’язанню арифметичних задач за програмою навчання  в 5-му 

класі. 

Практичні завдання: 

1. Провести аналіз програми та підручника з математики для 5-го класу 

допоміжної школи з метою виявлення знань, умінь, навичок, якими мають 

оволодіти учні після вивчення четвертого концентру. 

2. Скласти схему послідовності вивчення нумерації першої тисячі. 

3. Скласти фрагмент уроку на тему: «Розв’язання прикладів типу 146+78» 

4. Провести аналіз відвіданого уроку в 5-му класі допоміжної школи. 

Література: 1-5. 

Практичне заняття № 20 
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Тема: Методика вивчення звичайних дробів учнями допоміжної школи  

1. Проаналізувати програмні вимоги (по класам) до знань, умінь, навичок 

учнів щодо вивченя звичайних дробів. 

2. Вміти демонструвати утворення звичайного дробу. 

3. Основні поняття: дріб, чисельник, знаменник, правильний і неправильний 

дріб, мішане число.  

4. Володіти методикою перетворення дробів (неправильного в правильний 

дріб), виділяти з неправильного дробу цілого числа. 

4. Порівняння дробів.  

5. Перетворення дробів. Виділення з неправильного дробу цілого числа. 

Перетворення мішаного числа в неправильний дріб. 

7. Скорочення дробів. Приведення дробів до найменшого спільного 

знаменника. 

8. Методика вивчення арифметичних дій з дробами;  

9. Методика знаходження однієї або декількох частин від числа.  

10. Знаходження числа за однією та декількома його частинами. 

Практичні завдання 

1. Провести аналіз програми та підручників з математики для молодших та 

старших класів допоміжної школи з метою виявлення знань, умінь, навичок, 

якими мають оволодіти учні після вивчення звичайних дробів. 

2. Скласти схему послідовності вивчення звичайних дробів та дій з ними. 

3. Скласти фрагменти уроку на тему: «Утворення звичайного дробу», 

«Порівняння дробів з однаковими знаменниками, з однаковими 

чисельниками». 

Література: 1-5,7. 

Практичне заняття № 21 

Тема: Методика вивчення десяткових дробів та відсотків. 

1. Задачі вивчення десяткових дробів в допоміжній школі 

2. Задачі вивчення відсотків у допоміжній школі 

3. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення десяткових дробів та 

відсотків. 

4. Знання, уміння, навички, якими мають оволодіти учні після вивчення 

десяткових дробів та відсотків. 

5. Демонстрація утворення десяткових дробів. 

6. Методика виконнання дій на скорочення десяткових дробів, перетворення 

десяткових дробів у звичайні і навпаки; правила виконання чотирьох 

арифметичних дій з десятковими дробами.  

7. Методика навчання виконанню дій з відсотками. 

Практичні завдання 

1. Відвідати самостійну підготовку в 8-9 класах допоміжної щколи з метою 

аналізу помилок, які допускають учні під час обчислення десяткових чисел. 

2. Скласти фрагменти уроку на тему: «Утворення десяткових дробів», 

«Методика навчання порівнянню десяткових дробів». 

Література: 1-5,7. 
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Практичне заняття № 22 

Тема: Методика вивчення багатоцифрових чисел. 

1. Задачі вивчення багатоцифрових чисел в допоміжній школі 

2. Труднощі, яких зазнають учні під час вивчення багатоцифрових чисел. 

3. Знання, уміння, навички, якими мають оволодіти учні після вивчення 

багатоцифрових чисел 

4. Методика вивчення усної нумерації чисел в межах багатоцифрових чисел. 

5. Методика вивчення письмової нумерації багатоцифрових чисел. 

6. Методика навчання додаванню та відніманню багатоцифрових чисел. 

7. Методика навчання множенню і діленню багатоцифрових чисел. 

Практичні завдання 

1. Відвідати самостійну підготовку в 6-9 класах допоміжної щколи з метою 

аналізу помилок, які допускають учні під час обчислення багатоцифрових 

чисел. 

2. Скласти фрагмент уроку на тему: «Множення і ділення багатоцифрових 

чисел на однозначне число». 

Література: 1-5. 

Список літератури: 

1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі. Курс 

лекцій: Навчальний посібник/Упоряд. О. В. Гаврилов, О. М. Ляшенко. – 

Хмельницький: ПП Пантюк С. Д., 2003. – с. 69-90. 

2. Основи спеціальної дидактики /Під ред. І. Г. Єременка. – К.: Рад. школа, 

1986. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 406с. 

4. Горский Б.Б. Система и методика изучения нумерации многозначных 

чисел во вспомогательной школе –Дефектология. – 1994. - №4.  

5. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс 

лекцій. Ч.2 /Упорядники: О.В.Гаврилов, О.М.Ляшенко, Н.І.Королько. – 

Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2006. – С.296-328. 

6. Обучение учащихся 1-4 классов в спомогательной школы// Под ред. В.Г. 

Петровой.- М.: Просвещение, 1982.-С.228-236. 

7. Эк В.В. Обучение математики учащихся младших классов 

вспомагательной школы.- М.: Просвещение, 1990. 

8. Алышева Т.В. Изучение арифметических действий с обыкновенными 

дробями учащихся вспомогательной школы //Дефектология.- 1992.- №4.- 

С.25-27. 

9. Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших 

классов вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1990 

10. Повышение эффективности подготовки домашних заданий во 

вспомогательной школе-интернате: Методические рекомендации для 

воспитателей. – К.: К.: КГИУУ, 1979. – 42 с. 

11. Програма з математики для допоміжних шкіл (1-10) класи. 
. 
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7. Теми лабораторних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Немає  

2   

...   

 

8. Самостійна  робота – 104 год. 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Опрацювання тем самостійної роботи у І семестрі 76 

 Опрацювання тем самостійної роботи у ІІ семестрі 28 

   

 Разом  104 

 

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу  

 

Тема1. Роль міжпредметних зв'язків у процесі вивчення курсу 

математики. 

Завдання для опрацювання: З’ясувати можливі зв’язки вивчення 

математики з іншими навчальними дисциплінами та навести приклади їх 

використанняє 

Форма звіту: стислий виклад відповіді в конспекті,співбесіда. 

Література: 

1. Основи спеціальної дидактики/Під ред. І. Г. Єременка. – К.: Рад. школа, 

1975. 

2. Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

 

Тема 2. Використання методів наукового дослідження в процесі 

вивчення математики в допоміжній школі. 

Завдання для опрацювання: З’ясувати можливі методи наукового 

дослідження, що застосовуються в процесі вивчення результативності 
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викладання вчителем матеріалу та засвоєння учнями математичних знань, 

умінь. 

Форма звіту: стислий виклад відповіді в конспекті,співбесіда. 

Література: 

1. Основи спеціальної дидактики/Під ред. І. Г. Єременка. – К.: Рад. школа, 

1975. 

2. Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

 

Тема 3. Методика вивчення табличного множення й ділення в межах 100 

Завдання для опрацювання: 

Засвоїти програмний зміст, послідовність, засоби, прийоми навчання 

табличному множенню й табличному діленню в межах 20, а потім – в 

межах 100. З’ясувати методику навчання поза табличному множенню 

учнів зі стійким порушенням інтелекту. 

Форма звіту:  

1)стислий виклад у конспекті методики вивчення табличного множення й 

ділення в межах 20;  

2) виклад у конспекті методики вивчення табличного множення й ділення 

в межах 100;  

3) виклад у конспекті методики вивчення позатабличного множення й 

ділення. 

Література: 

1. Основи спеціальної дидактики/Під ред. І. Г. Єременка. – К.: Рад. школа, 

1975. 

2. Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

 

Тема 4. Пропедевтика навчання математики учнів із порушенням 

інтелекту. 
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Завдання для опрацювання: 

1. Завдання пропедевтичного періоду навчання математики. 

2. Зміст роботи вчителя математики в підготовчому класі, методика 

формування в учнів основних математичних уявлень, понять, умінь у 

пропедевтичний період  

Форма звіту: стислий виклад відповіді в конспекті, співбесіда. 

Література: 

1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі. Курс 

лекцій: Навчальний посібник/Упоряд. О. В. Гаврилов, О. М. Ляшенко. – 

Хмельницький: ПП Пантюк С. Д., 2003. 

 

Тема 5. Методика вивчення геометричного матеріалу в допоміжній 

школі. Завдання для опрацювання: 

1.Організація вивчення геометричного матеріалу в допоміжній школі. 

2. Зміст роботи вчителя математики по формуванню в учнів геометричних 

понять та уявлень у молодших класах. 

3. Зміст роботи вчителя математики по формуванню в учнів геометричних 

знань та вмінь у старших класах. 

Форма звіту: стислий виклад відповідей на питання теми у конспекті, 

співбесіда. 

Література: 

1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі. Курс 

лекцій: Навчальний посібник/Упоряд. О. В. Гаврилов, О. М. Ляшенко. – 

Хмельницький: ПП Пантюк С. Д., 2003 

Тема 6. Методика розв'язання арифметичних задач. 

Завдання для опрацювання: 

Проаналізувати методику розв'язання простих арифметичних задач у 

молодших класах масової школи. Порівняти її з методикою розв'язання 

простих арифметичних задач в допоміжній школі. 
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Форма звіту: стислий виклад відповідей на питання теми у конспекті, 

співбесіда. 

Література: 

1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі / 

Упорядники О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко. - Хмельницький: ПП 

Пантюк С.Д., 2003 р. 

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

школе. - М.: Владос, 1999 г. 

3. Ек В.В., Перова М.Н. Обучение наглядной геометрии во 

вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 1993 г. 

4. Ек В.В. Обучение математики учащихся младших классов 

вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1990 г. 

5. Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися 

младших классов вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1990 г 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Не передбачене 

                                                                                                   

10.Методи контролю 

 
Оцінювання семінарських занять. За одне семінарське заняття студент може 

максимально отримати 1 бал (див. табл.. 1). 

                                                                                                                         Таблиця 1. 

Розподіл балів за семінарські заняття 

 

Вимоги Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 1 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); неповна 

відповідь; доповнення 

0,5 

 

Неправильна відповідь 0 

 

Максимально за семінарські заняття студенти упродовж семестру можуть отримати 7 

балів. 

 

Оцінювання практичних занять. Студенти виконують щість практичних робіт. За 

практичні роботи студенти можуть максимально у сумі отримати 5 балів. Студенти 

повинні виконати 2 практичні роботи і взяти активну участь хоча б у одній практичній 

роботі. Розподіл балів див. у табл. 2.  
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                                                                                                                           Таблиця 2. 

Розподіл балів за практичні роботи. 

Вимоги Бали 

Активна участь у практичній роботі, успішне виконання, правильна 

інтерпретація, акуратне оформлення 

2 

Участь упрактичній роботі, успішне виконання, помилка при 

інтерпретації (або недбале оформлення) 

1 

 

Нездача практичної роботи; відсутність на занятті 0 

 

              

Максимально за практичні роботи упродовж семестру можна отримати 16 балів. 

 

Оцінювання змістових модулів. Тести складаються з питань відповідних тем. До кожної 

теми пропонується по 10 тестових питань; правильна відповідь за кожне тестове питання 

оцінюється 1-м балом. У підсумку за семестр студенти за тестові завдання можуть 

максимально отримати 20 балів.  

 

Оцінювання реферування наукової літератури. Реферування наукової літератури 

полягає у тому, що студенти опрацьовують наукову літературу до кожної із 7-ми тем. 

Конспекти навчальної літератури не зараховуються. Обсяг одного джерела – дві сторінки 

учнівського зошита у клітинку без пропуску рядків (див. табл. 3). Самостійна робота 

літературними джерелами приймається лише у модульному тижні. Максимально за 

реферування літератури упрдовж семестру можна отримати 7 балів.  

           

 

                                                                                                                       Таблиця 3 

Розподіл балів за роботу з літературними джерелами 

Модуль Сумарна кількість 

опрацьованих джерел за 

модуль 

бали 

І   Від 11 до 12 3 

 Від 9 до 10 2,5 

Від 7 до 8 2 

Від 5 до 6 1, 5 

Від 3 до 4 1 

Від 1 до 2  0, 5 

0 0 

ІІ Від 14 до 16 4 

Від 12 до 13 3, 5 

Від 10 до 11 3 

                Від 8 до 10 2,5 

                Від 6до 7 2 

                 Від 4 до 5 1, 5 

                 Від 2 до 3 1 

 1 1. 5 

 0 0 
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11.Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 

 

7 7 8 7 7 7 7 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох колоквіумів чи контрольних 

робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для 

цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та 

національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 

забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

12. Методичне забезпечення 
– 1. Базова «Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних 

порушень», Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист 

Міністерства освіти і науки України від 11.09.2013 № 1/11-13887) (співавтор 

Островська К.О.).– Київ, 2013. – 255 с. 
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13. Рекомендована література 
Базова 

1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі. 

//Упорядники О.В. Гаврилов, О.М.. Ляшенко. - Хмельницький: ПП 

Пантюк С.Д., 2003 р. 

2. Петрова М.Н. Методика преподавания математики в корекционной школе.- 

М.: Владос, 2001.-408с. 

3. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс 

лекцій. Ч.2 /Упорядники: О.В.Гаврилов, О.М.Ляшенко, Н.І.Королько. – 

Камянець-подільський: ПП Мошинський В.С., 2006. – С.177-210. 

4. Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших 

классов вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1990 

5. Эк В.В. Обучение математики учащихся младших классов 

вспомагательной школы.- М.: Просвещение, 1990.  

 

Допоміжна 

1. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і 

практика: Підручник для студентів  за спеціальністю 6.010100 

„Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге 

вид., допов. і переробл.]/ Л.М.Коваль, С.О.Скворцова. – Харків: ЧП 

«Принт-Лідер»,  2011. – 414 с.   

2. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко ; М-во освіти і 

науки України, Ін-т соц. робота та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К. 

: Центр навч. л-ри, 2005. - 128 с. 
3. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових 

класах: навч. посіб. / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король.  — [3-є 

вид., перероб. і доп.]. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. —  

336 с. 

14. Інформаційні ресурси 
1. Скворцова С. Навчання математики в початковій школі. / С.Скворцова [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  http://skvor.info/publications/articles/view.html?id=54 2. Русакова О.Я.Короткий курс лекцій з 

методики навчання математики./ О.Я.Русакова [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://studopedia.info/5-41626.html 3. Кучка А. Дочисловий період. / А.Кучка [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  http://kuchka.info/dochyslovyj-period.html    

 

Міждисциплінарні зв’язки.  Курс «Спецметодики: математики»  пов’язаний з курсами  

«Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення», «Спецметодика: формування 

елементарних математичних уявлень», «Спеціальна  психологія та соціалізація особистості». 

 

 Уклав професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзії   І. П. Островський 


