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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Змістовий модуль: Спеціальна методика навчання математики дітей з ТПМ 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3 - 

Семестр 5 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 - 

Форма семестрового контролю залік - 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: дати знання зі спеціальної методики навчання 

математики дітей з тяжкими порушеннями мовлення, сприяти формуванню навичок 

практичної діяльності студентів до навчання математики дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

Завдання навчальної дисципліни 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія зі спеціальності 

016 Спеціальна освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дисципліна 

«Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ», зокрема змістовий 

модуль «Спеціальна методика навчання математики дітей з ТПМ» забезпечує 

формування таких компетентностей:  

 загальні компетентності:  

ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною 

мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати 

професійну і педагогічну комунікацію. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування 

сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху. 

 фахові компетентності:  

ФК 1  Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної 

гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) 

умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-

реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 
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ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на 

різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

ФК 4 Методична. Застосовувати базові знання і вміння для формування 

компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес 

в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних 

освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні 

системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння 

сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної 

адаптації осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес 

з урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і 

здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах 

освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

ФК 10 Діагностико-корекційна. Володіння знаннями та уміннями психолого-

педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і 

досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та 

методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. 

ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння базовими 

знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного навчання. 

Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне 

навчання. 

 забезпечити набуття практичних навичок при формуванні спеціально-

педагогічної та спеціально-методичної фахових компетентностей у Центрі практичної 

підготовки «Логотренажер». 

3. Результати навчання за дисципліною: 

ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних 

категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної 

допомоги цим дітям. 

ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та 

практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної 

логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення.  

ПРН 9. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, виховання і 

розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, знання і 

розуміння організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з порушеннями 

мовлення. 

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння 

здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, 

дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.  

ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, 

напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження 

інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками 

освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. 
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ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання. 

ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною 

та іноземною мовами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль 1 

Особливості засвоєння програмового математичного матеріалу дітьми з тяжкими 

порушеннями мовлення 

Тема 1. Психологічні механізми 

процесу засвоєння дітьми 

математичних знань. 

8 2 2 - - - 4 

Тема 2. Характеристика особливостей 

розвитку процесів і функцій пізнавальної 

діяльності базових для засвоєння знань з 

математики. 

8 2 2 - - - 4 

Тема 3. Особливості розвитку загальних, 

математичних здібностей та засвоєння 

математичних знань молодшими школярами з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

8 2 2 - - - 4 

Тема 4. Причини труднощів засвоєння 

математичних знань у дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення та методики їх 

подолання. 

8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 34 8 8 - - - 16 

Змістовий модуль 2 

Шляхи покращення процесу навчання математики дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення 

Тема 5. Особливості та специфіка 

організації процесу вивчення математики 

школярами з ТПМ. 

8 2 2 - - - 4 

Тема 6. Дискалькулія/акалькулія у молодших 

школярів з ТПМ. 

8 2 2 - - - 4 

Тема 7. Методика вивчення стану засвоєння 

математичних знань, умінь і навичок. 

8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 26 6 6 - - - 12 

Усього 60 14 14 - - - 28 

5. Програма навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1 

Особливості засвоєння програмового математичного матеріалу дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення 

 

Тема 1. Психологічні механізми процесу засвоєння дітьми математичних 

знань. 

Онтогенез розвитку математичної діяльності. Операційний склад процесу 

розв’язання арифметичних задач. 

Ключові слова: психологічні механізми, онтогенез, розвиток, математична 

діяльність. 

Рекомендована основна література [1, 3, 4] 

Рекомендована додаткова література [2] 

 

Тема 2. Характеристика особливостей розвитку процесів і функцій пізнавальної 

діяльності базових для засвоєння знань з математики. 

Особливості розвитку у дітей процесів мислення та мовлення і їх вплив на процес 

засвоєння ними основних математичних понять і формування навичок. Оптичні, 

просторові, сомато-просторові та мовнорухові образи. 

Ключові слова: базові складові розвитку, мислення, мовлення, математичні навички. 

. 

Рекомендована основна література [1, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [2] 

 
Тема 3. Особливості розвитку загальних, математичних здібностей та засвоєння 

математичних знань молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення. 

Загальні та спеціальні здібності у дітей. Зв'язок між симультанними та сукцесивними 

синтезами і навчальними здібностями учнів. Фактори, що визначають математичні 

здібності. 

Ключові слова: здібності, симультанний та сукцесивний синтез, навчальні здібності. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1] 

 
Тема 4. Причини труднощів засвоєння математичних знань у дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення та методики їх подолання. 

Загальна структура та механізми недорозвитку у дітей процесів пізнавальної 

діяльності. Труднощі засвоєння понять та навичок з математики. 

Ключові слова: вербально-логічне мислення, наочно-образне мислення, мовлення, 

пам'ять. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1] 

 

Змістовий модуль 2 

Шляхи покращення процесу навчання математики дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

 

Тема 5. Особливості та специфіка організації процесу вивчення математики 

школярами з ТПМ. 

Принципи, які покладені в основу формування програми з вивчення математики 

дітьми з ТПМ. Модель програми запобігання труднощів засвоєння математичних знань 

молодшими школярами з ТПМ. Етапи формування математичних знань та умінь в 

освітньому процесі. 

Характеристика типів уроків, застосовуваних для організації навчання математики у 
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загальноосвітніх та спеціальних школах. Загальна характеристика корекційної 

спрямованості та специфіки організації проведення уроку для дітей з ТПМ. 

Ключові слова:діти з ТПМ, математичні знання та уміння, навчально- корекційний 

процес. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [2] 

 

Тема 6. Дискалькулія/акалькулія у молодших школярів з ТПМ. 

Поняття дискалькулії та акалькулії. Причини їх виникнення. Характеристика 

дискалькулії та акалькулії. Дискалькулія/акалькулія  як одна з основних причин труднощів 

під час оволодіння математики. Методи її подолання. 

Ключові слова: дискалькулія, акалькулія, корекційна спрямованість. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [2] 

 

Тема 7. Методика вивчення стану засвоєння математичних знань, умінь і навичок. 

Методика якісного вивчення стану знань, умінь та навичок з математики. Адаптація 

та модифікація навчальних програм з математики для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Ключові слова: якісне вивчення, знання, уміння, навички, оцінка. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1] 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 93 - 76 

Максимальна кількість балів: 169 

Розрахунок коефіцієнта: K = 169/100 = 1,69 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1 

Особливості засвоєння програмового математичного матеріалу дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення 

Тема 1. Психологічні механізми процесу засвоєння дітьми математичних знань (4 

год.) 
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Завдання: скласти схему «Онтогенез інтелектуальних процесів».  

Форма подання: результати подаються у формі схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до стандартів Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість інформації має 

посилання на джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Дані Професійний вигляд та 

точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання даних у 

письмовій формі, але 

схеми та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з усіма 

відповідними деталями. 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

Більшість структурні 

елементи чітко описані з 

відповідними деталями. 

Структурні елементи 

не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначених дедлайнів. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням на більше 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 2. Характеристика особливостей розвитку процесів і функцій пізнавальної 

діяльності базових для засвоєння знань з математики (4 год.) 

Завдання: заповнити таблицю «Онтогенез розвитку математичної діяльності». 

Форма подання: результати подаються у формі таблиці. 

Вік Новоутворення 

  

 
Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до стандартів Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість інформації має 

посилання на джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Дані Професійний вигляд та 

точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання даних у 

письмовій формі, але 

схеми та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з усіма 

відповідними деталями. 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

Більшість структурні 

елементи чітко описані з 

відповідними деталями. 

Структурні елементи 

не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначених дедлайнів. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням на більше 

ніж 12 годин від 



9 
 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 3. Особливості розвитку загальних, математичних здібностей та засвоєння 

математичних знань молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (4 год.) 

Завдання: заповнити таблицю «Типи труднощів засвоєння математики дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення». 

Форма подання: результати подаються у формі таблиці. 

Тип труднощів Характеристика 

Труднощі оволодіння відповідним 

рівнем абстракції понять та формування

 програм 

математичної діяльності 

 

Труднощі розпізнавання і 

відтворення 

 

Труднощі запам’ятовування та 

пригадування 

 

Труднощі розуміння  

Труднощі здійснення вибору  

Труднощі здійснення контролю за 

процесом формування програм 

математичної діяльності 

 

 
Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до стандартів Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість інформації має 

посилання на джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Дані Професійний вигляд та 

точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання даних у 

письмовій формі, але 

схеми та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з усіма 

відповідними деталями. 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

Більшість структурні 

елементи чітко описані з 

відповідними деталями. 

Структурні елементи 

не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначених дедлайнів. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням на більше 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 4. Причини труднощів засвоєння математичних знань у дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення та методики їх подолання (4 год.) 

Завдання: перегляньте фільм «Зірочки на землі». На основі переглянутого фільму 

напишіть есе «Основні труднощі засвоєння математичних знань у головного героя» та 

висвітлить свою позицію щодо переглянутого.  
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Форма подання: результати подаються у вигляді есе. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке розуміння 

позиції автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для обговорення. 

 

В есе викладено деякі 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито тему. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться у 

статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-

4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначених дедлайнів. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням на більше 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 
Змістовий модуль 2 

Шляхи покращення процесу навчання математики дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

Тема 5. Особливості та специфіка організації процесу вивчення математики 

школярами з тяжкими порушеннями мовлення (4 год.) 

Завдання:  

 Ознайомитись та вивчити спеціальні програми для шкіл для дітей з ТПМ та програми НУШ 

(розділ «Математика»).  

 Розробити план-конспект одного уроку з математики (тема та тип уроку за вибором 

студента).  

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту уроку. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для уроку 

підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

уроку підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для уроку.  

Методичні матеріали для 

уроку підібрані невірно та 

представлені із значною 

кількістю помилок. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект уроку 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням сучасних 

План-конспект уроку 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

План-конспект 

уроку оформлено з 

помилками. 

Використані наочні 

План-конспект уроку не 

відповідає темі і меті 

уроку. Порушено 

структуру уроку. 
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наочних матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті уроку. 

Дотримано структуру 

уроку. 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру уроку. 

матеріали не завжди 

відповідають темі і 

змісту уроку 

Дещо порушено 

структуру уроку. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 помилки в 

граматиці чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує некоректну 

лексику. Автор робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначених дедлайнів. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням на більше ніж 

12 годин від зазначеного 

часу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 6. Дискалькулія/акалькулія у молодших школярів з ТПМ (4 год.) 

Завдання: підготувати конспект уроку для дітей з дискалькулією/акалькулією (тема 

та вид дискалькулії/акалькулії за вибором студента).  

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту уроку. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для уроку 

підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

уроку підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для уроку.  

Методичні матеріали для 

уроку підібрані невірно та 

представлені із значною 

кількістю помилок. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект уроку 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням сучасних 

наочних матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті уроку. 

Дотримано структуру 

уроку. 

План-конспект уроку 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру уроку. 

План-конспект 

уроку оформлено з 

помилками. 

Використані наочні 

матеріали не завжди 

відповідають темі і 

змісту уроку 

Дещо порушено 

структуру уроку. 

План-конспект уроку не 

відповідає темі і меті 

уроку. Порушено 

структуру уроку. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 помилки в 

граматиці чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує некоректну 

лексику. Автор робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначених дедлайнів. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням на більше ніж 

12 годин від зазначеного 

часу. 
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Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 7. Методика вивчення стану засвоєння математичних знань, умінь і навичок (4 

год.) 

Завдання: скласти карту обстеження стану засвоєння математичних знань, умінь і 

навичок дитини з тяжкими порушеннями мовлення. 

Форма подання: результати подаються у вигляді карти обстеження. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає всі 

головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає основні 

складові обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні 

складові 

обстеження. 

Студент/ка не може точно 

визначити складові 

обстеження. 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка раціонально 

підбирає діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості та 

всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному порушенні. 

Студент/ка не демонструє 

вміння підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає 

не всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-

4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить більше 

4 помилок в граматиці чи 

правописі. 

Всього 5 балів 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Письмова робота, яка складається з 13 тестів (13 балів), 3 питань-тесту, де необхідно 

знайти відповідність між реченнями (6 балів), та 2 теоретичних відкритих питань (6 балів). 

 Критерії оцінювання тестових завдань: максимальна кількість балів за виконання 

тестових завдань 13. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. 

Критерії оцінювання питань-тесту, де необхідно знайти відповідність: 

максимальна кількість балів за виконання 6. Кожне завдання оцінюється в 2 бали. 

Критерії оцінювання теоретичного завдання: максимальна кількість балів – 10. У 

відповіді студента оцінюється: ґрунтовність та чіткість викладу інформації; аргументація 

визначених положень; змістовність та логічність відповіді. 
 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.  

Не передбачено навчальним планом. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 
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B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни «Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ: спеціальна 

методика навчання математики дітей з ТПМ» 
Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва 

модуля 

Особливості засвоєння програмового математичного матеріалу дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення 

Шляхи покращення процесу навчання математики 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

Кіл. балів 93 бали 76 балів 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій Психологічні 

механізми 

процесу 

засвоєння 

дітьми 

математичних 

знань (1б.) 

Характеристика 

особливостей 

розвитку процесів і 

функцій 

пізнавальної 

діяльності 

базових для 

засвоєння знань з 

математики (1б.) 

Особливості 

розвитку загальних, 

математичних 

здібностей та 

засвоєння 

математичних знань 

молодшими 

школярами з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення (1б.) 

Причини 

труднощів 

засвоєння 

математичних 

знань у дітей з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення та 

методики їх 

подолання (1б.) 

Особливості та 

специфіка 

організації 

процесу 

вивчення 

математики 

школярами з 

ТПМ (1б.) 

Дискалькулія/акалькул

ія у молодших 

школярів з ТПМ (1б.) 

Методика 

вивчення стану 

засвоєння 

математичних 

знань, 

умінь і навичок 

(1б.) 

Теми 

семінар. 

занять 

Психологічні 

механізми 

процесу 

засвоєння 

дітьми 

математичних 

знань (1б.) 

Характеристика 

особливостей 

розвитку процесів і 

функцій 

пізнавальної 

діяльності 

базових для 

засвоєння знань з 

математики (1б.) 

Особливості 

розвитку загальних, 

математичних 

здібностей та 

засвоєння 

математичних знань 

молодшими 

школярами з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення (1б.) 

Причини 

труднощів 

засвоєння 

математичних 

знань у дітей з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення та 

методики їх 

подолання (1б.) 

Особливості та 

специфіка 

організації 

процесу 

вивчення 

математики 

школярами з 

ТПМ (1б.) 

Дискалькулія/акалькул

ія у молодших 

школярів з ТПМ (1б.) 

Методика 

вивчення стану 

засвоєння 

математичних 

знань, 

умінь і навичок 

(1б.) 

Робота на 

семінар. зан. 
10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Самост. роб. 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

пот.контр. 
Модульна контрольна робота №1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №2 

(25 балів) 

Всього: 169 бал. K = 169 /100 = 1,69 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Утьосова О.І. Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей з 

помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.03. Київ, 2020.  

URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/Д_26.053.23/UTOSOVA.pdf. 

2. Бевзюк М.С., Білан В.А., Голуб Н.П. Спеціальні методики корекційної освіти у 

питаннях і відповідях: навчальний посібник / укл. М.С. Бевзюк, В.А. Білан, Н.П. Голуб. 

Умань : АЛМІ, 2015 р. 76 с. 

3. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій: 

Навчальний посібник. Частина 1. Упорядники О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко. 

Хмельницький: ПП Пантюк С.Д., 2003. 272 с. 

4. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. 

Частина 2. / Упорядники: О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко, Н.І Королько. Камянець-

Подільський: ПП Мошинський В.С., 2006. 432 с. 

5. Кондратьева С.Ю. Особенности развития пространственных представлений у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и пути их коррекции в 

системе профилактики графической дискалькулии. Общество: социология, психология, 

педагогика. 2021. №7 (87). 

Додаткова: 

1. Wilkey E., Pollack C., Price G. Dyscalculia and typical math achievement are associated with 

individual differences in number-specific executive function. Child Development. 2020. 

91(2), 596-619. doi:10.1111/cdev.13194 

2. McCaskey U., von Aster M., O’Gorman R., Kucian K. Persistent differences in brain structure 

in developmental dyscalculia: A longitudinal morphometry study. Frontiers in Human 

Neuroscience. 2020. 14 doi:10.3389/fnhum.2020.00272 

3. Богданович М.В. Методика розв’язування задач у початковій школі: навч. посібник. 3-

те вид., перероб. і допов. К.: Вища шк., 1990. 183 с. 

4. Богданович М.В., Козак М.В. Методика викладання математики в початкових класах: 

навч. посіб. Тернопiль : Навчальна книга. – Богдан, 2001. 368 с. 

5. Максименко Н.Л. Навчання математики учнів зі складними порушеннями: адаптація 

змісту та методики [Електронний ресурс]. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи 

розбудови. 2010. Вип. 1. С. 216-222. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2010_1_33 

6. Тарасун В.В., Гаврилова Н.С. Особливості навчання математики молодших школярів з 

порушеннями мовленнєвого розвитку: навчальний посібник. Камянець-Подільський: 

ПП Мошинський, 2007. 268 с. 

7. Кондратьева С.Ю. Перспективы оптимизации образовательного процесса для детей с 

предрасположенностью к дискалькулии. Общество: социология, психология, педагогика. 2019. 

№ 2. С. 77-81. 
8. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і 

схемах : навч.-метод. посіб. Чернігів : [б. в.], 2012. 103 с. 

9. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. 

М.: «Юристъ», 1997. 256 с. 

10. Додаткові ресурси (за наявності) 

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: навч. посіб. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/metodika_matematiki.pdf  

https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/Д_26.053.23/UTOSOVA.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2010_1_33
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/metodika_matematiki.pdf
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/metodika_matematiki.pdf
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2. Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи / уклад. : 

О.В. Онопрієнко, С.О. Скворцова, Н.П. Листопад. Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/04_matem. pdf 

 

Ресурси для неформальної та інформальної освіти: 

1. Онлайн-курс «Корекційна спрямованість використання наочності у процесі навчання 

учнів з особливими освітніми потребами в середовищі НУШ» 

https://vseosvita.ua/course/korektsiina-spriamovanist-vykorystannia-naochnosti-u-protsesi-

navchannia-uchniv-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-v-seredovyshchi-nush-54.html  

2. Онлайн-курс «Школа для всіх» https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409 

3. Онлайн-курс «Оцінювання без знецінювання» 

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410 

4. Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» https://courses.ed-

era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about 

5. Вебінар «Особливості організації формувального оцінювання в 3-4 класах НУШ» 

https://naurok.com.ua/webinar/osoblivosti-organizaci-formuvalnogo-ocinyuvannya-v-3-4-

klasah-nush  

6. Вебінар «Граємося в математику: ідеї та поради для роботи з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку» https://naurok.com.ua/webinar/graemosya-v-matematiku-ide-

ta-poradi-dlya-roboti-z-ditmi-doshkilnogo-ta-molodshogo-shkilnogo-viku  

  

http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/04_matem.pdf
http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/04_matem.pdf
https://vseosvita.ua/course/korektsiina-spriamovanist-vykorystannia-naochnosti-u-protsesi-navchannia-uchniv-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-v-seredovyshchi-nush-54.html
https://vseosvita.ua/course/korektsiina-spriamovanist-vykorystannia-naochnosti-u-protsesi-navchannia-uchniv-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-v-seredovyshchi-nush-54.html
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about
https://naurok.com.ua/webinar/osoblivosti-organizaci-formuvalnogo-ocinyuvannya-v-3-4-klasah-nush
https://naurok.com.ua/webinar/osoblivosti-organizaci-formuvalnogo-ocinyuvannya-v-3-4-klasah-nush
https://naurok.com.ua/webinar/graemosya-v-matematiku-ide-ta-poradi-dlya-roboti-z-ditmi-doshkilnogo-ta-molodshogo-shkilnogo-viku
https://naurok.com.ua/webinar/graemosya-v-matematiku-ide-ta-poradi-dlya-roboti-z-ditmi-doshkilnogo-ta-molodshogo-shkilnogo-viku


17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

  



18  

Змістовий модуль 1 

Особливості засвоєння програмового математичного матеріалу дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення 

 

Семінарське заняття №1. Психологічні механізми процесу засвоєння дітьми 

математичних знань. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на психологічні 

механізми процесу засвоєння дітьми математичних знань; 

2) створити  карту знань "Функціональна структура психологічних механізмів засвоєння 

математичних знань"; 

3) обрати одне із питань для панельної дискусії та підготуватися до дискусії з 

одногрупниками.  

 

Питання для панельної дискусії: 

1. Онтогенез розвитку математичної діяльності. 

2. Особливості виконання обчислювальних операцій. 

3. Функціональна структура психологічних механізмів засвоєння поняття "кількісний склад 

числа" та формування рахунку у межах 10-ти. 

4. Функціональна структура психологічних механізмів формування рахунку у межах 10-ти. 

5. Функціональна структура психологічних механізмів засвоєння поняття "склад числа". 

6. Функціональна структура психологічних механізмів формування обчислювальних 

операцій у межах 10-ти. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді на 

обране питання для панельної дискусії. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

була добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, статистикою 

та/або прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не була 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані . 

 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю, 

але організовані нечітко 

і нелогічно. 

Аргументи не були чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості  слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 
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Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінарське заняття №2. Характеристика особливостей розвитку процесів і 

функцій пізнавальної діяльності базових для засвоєння знань з математики. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на психологічні 

механізми процесу засвоєння дітьми математичних знань; 

2) створити  карту знань "Значення психічних процесів у математичній діяльності"; 

3) обрати одне із питань для панельної дискусії та підготуватися до дискусії з 

одногрупниками.  

 

Питання для панельної дискусії: 

1. Розвиток математичної діяльності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

2. Значення простору та часу у математичній діяльності. 

3. Значення фонематичного слуху у математичній діяльності. 

4. Значення пам'яті та мислення у математичній діяльності. 

5. Типи знань, якими учні опановують в процесі вивчення математики. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді на 

обране питання для панельної дискусії. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

була добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, статистикою 

та/або прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не була 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані . 

 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю, 

але організовані нечітко 

і нелогічно. 

Аргументи не були чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 
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запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості  слухачів. 

слова. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

 

Семінарське заняття №3. Особливості розвитку загальних, математичних 

здібностей та засвоєння математичних знань молодшими школярами з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на психологічні 

механізми процесу засвоєння дітьми математичних знань; 

2) обрати одне із питань для панельної дискусії та підготуватися до дискусії з 

одногрупниками.  

 

Питання для панельної дискусії: 

1. Загальні здібностей у дітей з ТПМ. 

2. Спеціальні здібностей у дітей з ТПМ. 

3. Математичне міркування у дітей з ТПМ. 

4. Математична творчість у дітей з ТПМ. 

5. Математичні здібності у дітей з ТПМ. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді на 

обране питання для панельної дискусії. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

була добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, статистикою 

та/або прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не була 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 
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Аргументація Усі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані . 

 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю, 

але організовані нечітко 

і нелогічно. 

Аргументи не були чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості  слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінарське заняття №4. Причини труднощів засвоєння математичних знань у 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення та методики їх подолання. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на психологічні 

механізми процесу засвоєння дітьми математичних знань; 

2) обрати одне із питань для панельної дискусії та підготуватися до дискусії з 

одногрупниками.  

 

Питання для панельної дискусії: 

1. Стадії розвитку інтелекту за Ж.Піаже. 

2. Причини труднощів засвоєння математичного матеріалу. 

3. Загальні типи труднощів засвоєння математичних знань. 

4. Основні труднощі засвоєння математичних знань у дітей з ТПМ. 

5. Методики подолання труднощів засвоєння математичних знань. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді на 

обране питання для панельної дискусії. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

була добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, статистикою 

та/або прикладами, але 

Кожна думка не була 

підтверджена. 
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та/або прикладами. 

 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані . 

 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з ідеєю, 

але організовані нечітко 

і нелогічно. 

Аргументи не були чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості  слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Змістовий модуль 2 

Шляхи покращення процесу навчання математики дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

 

Семінарське заняття №5. Особливості та специфіка організації процесу вивчення 

математики школярами з ТПМ. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно підготувати 

методичні рекомендації, щодо адаптації/модифікації навчальної програми з математики для 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення в інклюзивному класі. Бути готовими до 

обговорення рекомендацій на семінарському занятті з одногрупниками. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої таблиці. 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних 

досягнень 

Адаптації/модифікації 

   

   

 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для уроку 

підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

уроку підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для уроку.  

Методичні матеріали для 

уроку підібрані невірно та 

представлені із значною 

кількістю помилок. 
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Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект уроку 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням сучасних 

наочних матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті уроку. 

Дотримано структуру 

уроку. 

План-конспект уроку 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру уроку. 

План-конспект 

уроку оформлено з 

помилками. 

Використані наочні 

матеріали не завжди 

відповідають темі і 

змісту уроку 

Дещо порушено 

структуру уроку. 

План-конспект уроку не 

відповідає темі і меті 

уроку. Порушено 

структуру уроку. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи проведення  Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен крок 

пронумеровано і подано 

у вигляді окремого 

завдання.  

 

Проведення 

методики/технології/ гри 

перераховано в логічному 

порядку, але кожен крок не 

пронумеровано та/або не 

оформлено окремими 

завданнями.  

 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, 

але їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ гри 

не містить точного 

переліку етапів.  

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 помилки в 

граматиці чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує некоректну 

лексику. Автор робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та добре 

його презентує, активний на 

занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не підготовлений 

до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

Всього 5 балів 

 
Семінарське заняття №6. Дискалькулія/акалькулія у молодших школярів з ТПМ. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: розділитись на 6 

рівновеликих груп (4-5 осіб), кожній групі здійснити пошук у бібліографічних та 

інформаційних джерелах та підготуватись до презентації обраної теми у переліку: 

1) Методи/технології/засоби/прийоми корекційного впливу при вербальній дискалькулії. 

2) Методи/технології/засоби/прийоми корекційного впливу при проктогностичній 

дискалькулії. 

3) Методи/технології/засоби/прийоми корекційного впливу при дислексичній 

дискалькулії. 

4) Методи/технології/засоби/прийоми корекційного впливу при графічній дискалькулії. 

5) Методи/технології/засоби/прийоми корекційного впливу при операційній 

дискалькулії. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розробленої презентації. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 
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Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ гри. 

 

Зміст та структуру  

методики/технології/ 

гри розкрито не в 

повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен крок 

пронумеровано і подано 

у вигляді окремого 

завдання.  

 

Проведення 

методики/технології/ гри 

перераховано в логічному 

порядку, але кожен крок 

не пронумеровано та/або 

не оформлено окремими 

завданнями.  

 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але їх 

розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ гри 

не містить точного 

переліку етапів.  

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і точно 

описані. 

 

Більшість матеріалів та 

обладнання точно 

описані. 

 

Багато матеріалів 

описано неточно АБО 

взагалі не описано. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінарське заняття №7. Методика вивчення стану засвоєння математичних 

знань, умінь і навичок. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно підготувати 

діагностичні завдання для обстеження стану засвоєння математичних знань, умінь і навичок 

дитини з тяжкими порушеннями мовлення. Бути готовими до проведення діагностичних 

завдань на семінарському занятті з одногрупниками. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розроблених 

діагностичних завдань. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає всі 

головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає деякі 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Діагностичний 

інструментарі

й 

Студент/ка раціонально 

підбирає діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 
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Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає не 

всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-4 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 3-4 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її презентує, 

бере активну участь в 

усіх видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професійніс

ть під час проведення 

елементів заняття. 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний на 

занятті. 

Студент робить помилки 

під час проведення 

елементів заняття. 

Студент не 

підготовлений до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою студент 

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 
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