
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

група 204дмсіо 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

12.03.2020 8.00-9.30 Індивідуальна 

робота 

Тема: Діти з порушеннями 

зору в умовах інклюзивної 

освіти та їх педагогічний 

супровід.  

Зміст: 

1. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з 

порушеннями зору. 

2. Особливості організації 

освітнього процесу дітей з 

порушеннями зору залежно 

від типології закладу освіти.  

3. Корекційна робота та 

шляхи її реалізації у навчанні 

дітей з порушеннями зору в 

умовах інклюзивної освіти. 

1. Зайти на електронну пошту 

опрацювати матеріали електронного 

підручника: Діти з порушеннями зору 

в умовах інклюзивної освіти : навч.-

метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. 

Барінов та ін. / за ред. Є. П. Синьової, 

С. О. Рикова, 2016. – К. : Кафедра, 

2016. – 212 с. 

2. Виконати завдання та надіслати на 

електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1) Короткий конспект за змістом теми. 

2) Реферат на тему: «Офтальмо-

гігієнічні основи навчання та 

виховання дітей з порушеннями зору 

у закладах загальної освіти» 

3) Презентація на тему: «Технічні 

засоби навчання дітей з порушеннями 

зору» 

4) Презентація на тему: «Психолого-

педагогічний супровід дітей з 

порушеннями зору тифлопедагогом та 

психологом» 

25 



09.04.2020 8.00-9.30 Індивідуальна 

робота 

Тема: 

Діти з порушеннями 

мовлення в умовах 

інклюзивної освіти та їх 

педагогічний супровід.  

Зміст: 

1. Характеристика основних 

порушень мовлення.  

2. Особливості розвитку дітей 

з порушеннями мовлення.  

3. Типологія закладу освіти 

залежно від порушення 

мовлення.  

4. Навчання і виховання дітей 

з порушеннями мовлення у 

спеціальних закладах. 

5. Організація допомоги 

учням з порушеннями 

мовлення в умовах 

інклюзивної освіти. 

6. Особливості корекційної 

роботи з дітьми, які мають 

порушення мовлення. 

1. Зайти на електронну пошту та 

опрацювати вислані викладачем 

матеріали. 

2. Виконати завдання та надіслати 

на електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1.) Короткий конспект за змістом 

теми. 

2.) Реферат на тему: «Обов’язки 

асистента-вихователя в групі де 

навчаються діти з мовленнєвими 

порушеннями» 

3.) Презентація на тему: 

«Психолого-педагогічний супровід 

дітей з порушеннями мовлення 

логопедом та психологом» 

25 

 


