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ВСТУП
Навчальна програма дисципліни «Технологія корекційного навчання
інформатики розумово відсталих учнів» складена відповідно до освітньої
програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психолого-педагогічні
та методичні особливості корекційного навчання інформатики учнів з вадами
розумового розвитку.
Міждисциплінарні

зв’язки:

педагогіка,

психологія,

корекційна

психопедагогіка (шкільна), спеціальна психологія, інформаційні технології та
технічні засоби корекційного навчання, сучасні інформаційні технології,
корекційна педагогіка з методикою викладання, корекційна робота в
спеціальних освітніх закладах, професійна педагогічна культура вчителя
дітей з ОПФР.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Шкільний предмет «Інформатика» в спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах для розумово відсталих дітей.
2. Методичні особливості реалізації основних змістових ліній
шкільного курсу інформатики в спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах для розумово відсталих дітей.

1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технологія корекційного
навчання інформатики розумово відсталих учнів» є оволодіння здобувачами
ступеня вищої освіти «магістр» технологією корекційно-розвивального
навчання учнів з вадами розумового розвитку основам комп’ютерної
грамотності, а також формування навичок організації й проведення
сучасного уроку інформатики в спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах для розумово відсталих дітей.

Основними

1.2.

завданнями

вивчення

дисципліни

«Технологія

корекційного навчання інформатики розумово відсталих учнів» є: розкриття
специфіки використання комп’ютерних технологій для корекції та розвитку
пізнавальної діяльності, особистісних якостей розумово відсталих школярів,
їхньої соціалізації й успішної

адаптації у навколишньому середовищі та

суспільно-громадському житті; актуалізація знань здобувачів із корекційній
психопедагогики стосовно використання ІКТ в навчанні дітей з особливими
освітніми

потребами;

оволодіння

здобувачами

дидактичними

та

методичними основами реалізації основних змістових ліній шкільного курсу
інформатики в системі корекційно-розвивального навчання учнів з вадами
розумового розвитку; вдосконалення практичних умінь здобувачів із
планування й методичної організації процесу корекційного навчання основам
інформатики в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з
вадами розумового розвитку.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
- соціокультурна компетентність – здатність до особистісного та
професійного саморозвитку й самореалізації на засадах сучасної світогляднометодологічної культури, цілісного осягнення національних та європейських
концепцій філософії освіти;
-

інформаційна компетентність – здатність вільно орієнтуватися у

стрімкому

потоці

наукової

інформації,

сприймати

її,

аналізувати

й

узагальнювати; здатність до самостійного пошуку, обробки інформації й її
використання з професійною метою у навчальному процесі спеціальної
загальноосвітньої

школи;

націленість

на

ознайомлення

з

новітніми

інформаційними ресурсами та технологіями, досягнення високого рівня
інформативної компетентності; готовність до самостійного розв’язання
навчальних

проблем засобами

ІКТ нового

покоління

в

професійно-

педагогічної діяльності в умовах сучасної інноваційної політики; здатність

використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній діяльності,
аналізувати доцільність їх використання у навчально-виховному процесі
спеціальної школи; готовність до ведення нормативно-звітної документації на
електронних носіях;
- комунікативна компетентність – здатність забезпечувати прямої та
зворотній зв'язок із вихованцями, педагогічними працівниками, адміністрацією
спеціального загальноосвітнього навчального закладу, батьками з урахуванням
особливостей

професійної

комунікації;

здатність

логічно,

правильно,

аргументовано висловлювати свою точку зору, застосовувати прийоми
риторичної

майстерності

у

професійної

діяльності,

володіти

фахової

термінологією, навичками публічної презентації результатів педагогічної
роботи, уміннями обирати відповідні форми презентації; здібність до
комунікативної креативності, ведення дискусії;
- здоров’язбережувальна компетентність – готовність здобувача вищої
освіти до оволодіння здоров’язбережувальними технологіями та створення
здоров’язбережувального середовища; здатність упроваджувати на

уроках

інформатики в спеціальній школі здоров’язбережувальні технології та систему
профілактичних

заходів, проводити інструктажі з техніки безпеки на

робочому місці; готовність оцінювати та коректувати безпеку педагогічного
процесу, забезпечувати заходи з охорони праці в процесі роботи за фахом;
- акмеологічна компетентність – готовність до оволодіння
рівнем

високим

психолого-педагогічних, науково-предметних знань та вмінь,

культурно-моральних

якостей;

здатність

до

творчості,

професійної

мобільності, креативного мислення, готовність самостійно освоювати новітні
педагогічні технології корекційного навчання дітей з вадами психофізичного
розвитку і насичувати навчальний процес у спеціальній школі власними
інтелектуальними здобутками;
спеціальні:
- психолого-педагогічна компетентність – здібність до оволодіння
власне професійною діяльністю на досить високому рівні; здатність

визначати

актуальні

проблеми

та

перспективи

розвитку

технології

корекційного навчання учнів з вадами розумового розвитку основам
комп’ютерної

грамотності,

інформаційних

технологій,

психопедагогики;

спираючись
спеціальної

на

базові

психології

знання
та

сучасних

корекційної

готовність раціонально застосовувати комп'ютерні

програми і оцінювати ефективність їх

використання для реалізації

конкретних завдань корекційної роботи з дітьми; здатність аналізувати й
узагальнювати

передовій

педагогічний

досвід,

позитивні

результати

багаторічних напрацювань в корекційно-освітній діяльності з дітьми, що
мають порушення інтелекту, з метою розвитку й удосконалення власної
професійної майстерності;
- методичні компетентності – готовність до планування та методичної
організації уроків інформатики різних типів у спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для розумово відсталих дітей на основі особистісноорієнтованого, розвивального та диференційованого навчання; здатність
обґрунтовано обирати та запроваджувати оптимальні педагогічні технології
навчання дітей з особливими освітніми потребами, аналізувати доцільність
інноваційної

діяльності

створювати

навчально-методичний

«Інформатика»

з

в

навчальному

урахуванням

процесі

супровід
принципів

спеціальної

школи,

шкільної

дисципліни

спеціальної

дидактики;

спроможність до конструювання власних методичних прийомів навчання
учнів з розумовою відсталістю основам комп’ютерної грамотності для
реалізації завдань корекції психічного розвитку, соціалізації й успішної
адаптації даної категорії дітей у навколишньому середовищі та суспільногромадському житті; готовність до виконання функцій учителя-інформатики
відповідно до специфіки корекційного навчання розумово відсталих
школярів і сучасних науково-практичних досягнень в галузі спеціальної
освіти.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредиту
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Шкільний предмет «Інформатика» в спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах для розумово відсталих дітей.
Мета

і

завдання

навчального

предмету

«Інформатика»

в

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово
відсталих дітей, його структура і зміст.
Інформатика як навчальний предмет. Місце предмету в навчальному
плані для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово
відсталих дітей. Міжпредметні зв’язки з іншими шкільними дисциплінами.
Мета ї завдання навчання учнів з вадами розумового розвитку основам
комп’ютерної грамотності. Значення шкільного курсу інформатики в
навчанні, вихованні і корекції розвитку учнів з розумовою відсталістю. Роль
навчання основам інформатики учнів з особливими освітніми потребами для
їхньої соціалізації й успішної

адаптації у навколишньому середовищі та

суспільно-громадському житті. Формування інформаційної компетентності
вчителя спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово
відсталих дітей як складової його професійної майстерності.
Навчальна програма «Основи комп’ютерної грамотності» − головний
документ, який визначає структуру та зміст навчання інформатики розумово
відсталих учнів. Принципи побудови та особливості навчальної програми.
Психологічні,

методичні

та

корекційні

підстави

концентричного

розташування програмного матеріалу.
Структура курсу інформатики. Основні змістовні лінії шкільного
курсу. Навчальні досягнення розумово відсталих учнів з шкільного курсу
інформатики. Спрямованість корекційно-розвиткової роботи на уроках
інформатики.

Форми і методи організації навчання розумово відсталих школярів
основам комп’ютерної грамотності
Форми організації навчального процесу з інформатики спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, їхній
взаємозв’язок.
Урок як основна форма навчальної роботи з інформатики. Сучасні
психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до уроку інформатики
в спеціальній школі. Структура уроків різних типів. Основні компоненти
уроку.
Специфіка конструювання уроків інформатики в системі корекційного
навчання розумово відсталих школярів із урахуванням: відбору об'єктів для
спостереження і вивчення; процесу і форм інструктування дитини;
варіативності способів пред'явлення і послідовного ускладнення інструкції;
забезпечення

вербального

пред'явленого

навчального

і

невербального
завдання,

рівнів

можливості

для

вирішення

переходів

від

невербального рівня до вербального; поступове ускладнення навчального
завдання; різноманіття видів одного і того ж типу вправи; поетапності та
темпу навчання; системи допомоги на кожному етапі виконання завдань.
Облік психічних й особистісних особливостей розумово відсталих учнів під
час

навчання

основам

комп’ютерної

грамотності.

Спектр

загальнорозвивальних завдань корекційного навчання учнів спеціальної
школи, що вирішуються на уроках інформатики. Фронтальні й індивідуальні
форми навчання на уроках інформатики в спеціальній школі.
Підготовка вчителя до уроку інформатики. Планування уроків
інформатики в спеціальній школі (календарне, поурочне). Форми і види
контролю і корекції навчальних досягнень розумово відсталих учнів.
Особливості методів навчання основам комп’ютерної грамотності
учнів з розумовою відсталістю. Вправи і практичні роботи. Раціональне
сполучення методів навчання. Значення ігрового і цікавого матеріалу на

уроках інформатики в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для
розумово відсталих дітей.
Змістовий модуль 2.
Методичні особливості реалізації основних змістових ліній
шкільного курсу інформатики в спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах для розумово відсталих дітей.
Методика

формування

в

учнів

елементарних

знань

про

інформацію та інформаційні процеси на уроках інформатики в
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово
відсталих дітей
Понятійний апарат інформаційної лінії шкільного курсу інформатики в
спеціальній школі: інформація, її види, носії, основні інформаційні процеси
(пошук, отримання, зберігання, передавання, використання, опрацювання,
захист).
Роль теоретичних уявлень про інформацію та інформаційні процеси у
формуванні в учнів з розумової відсталістю цілісної картини світу.
Ілюстрація

основних

теоретичних

понять

на

реальних

прикладах

навколишнього світу, що оточує дитину. Методика формування основних
уявлень і понять про інформацію та інформаційні процеси в учнів вадами
розумового розвитку. Спрямованість корекційно-розвиткової роботи під час
вивчення теми. Програмне забезпечення та дидактичні матеріали реалізації
інформаційної лінії навчальної програми.
Методика формування в учнів початкових умінь роботи з ПК на
уроках інформатики в спеціальній школі
Методика ознайомлення розумово відсталих учнів із сучасними
комп’ютерами,
комп’ютерному

правилами
класі.

поведінки

Методичні

й

безпеки

особливості

життєдіяльності
організації

у

процесу

ознайомлення розумово відсталих школярів із будовою комп’ютера,

призначенням пристроїв, підготовкою комп’ютера до роботи, завершенням
роботи з комп’ютером. Пояснення принципу роботи з комп’ютером.
Інструктаж до етапу роботи з комп'ютером. Формування в учнів знань про
програму, робочий стіл, запуск програми, вікна програми, завершення
роботи з програмою. Методика ознайомлення учнів із клавіатурою,
формування

клавіатурних

навичок.

Методика

формування

базових

практичних умінь діяльності на комп'ютері.
Навчання молодших школярів роботі з програмним забезпеченням.
Формування корисних звичок і етичних норм роботи з інформацією.
Корекційно-розвивальні завдання, побудовані на навчальному матеріалі.
Види і форми організації діяльності розумово відсталих школярів в
комп'ютерному класі. Комбінації індивідуальних і групових форм навчальної
діяльності та принципи їх побудови.
Методика ознайомлення розумово відсталих з

використання

інформаційно-комунікаційних технологій
Значення й основні завдання ознайомлення розумово відсталих
школярів з комп’ютерними

програмами

загального та спеціального

призначення. Формування знань про комп'ютерні технології та способи їх
практичного застосування. Зміст, система уроків. Методи навчання. Вправи
виконання завдань за зразком,

інструкцією. Спрямованість корекційно-

розвиткової роботи.
Методика ознайомлення учнів з тестовим редактором. Формування
практичних умінь роботи в текстовому редакторі Word, створення текстових
документів, роботи з деформованим текстом, роботи з текстом і малюнком.
Методика ознайомлення учнів з видами графічних редакторів.
Формування практичних умінь роботи в графічному редакторі Paint,
створення малюнка, його редактування.

Методика ознайомлення учнів із програмою Windows Media Player.
Формування практичних умінь настроювання звуку і відео, створення списку
відтворення.
Методика

ознайомлення

учнів

із

програмою

PowerPoint

та

можливостями її використання. Формування практичних умінь створення
найпростішіх комп'ютерних презентацій, що складаються із текстових
слайдів та слайдів з малюнками, зберігати і переглядати слайди.
Методика ознайомлення учнів зі способами пошуку інформації в
Інтернеті, правилами етикету при електронному листуванні та безпечної
роботи в Інтернеті. Формування практичних умінь створення власної
поштової скриньки на поштовому сервері, роботи з електроними листами.
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