
Назва дисципліни 
 Спецметодика навчання українській мові та 

літературі 

Рекомендується для галузі знань 
(спеціальності, освітньої програми) 

 016 Спеціальна освіта 

Кафедра ДПЕ / Української мови / української літератури 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО За першим (бакалаврським) рівнем ВО  
 

Курс (на якому буде викладатись) 3-4 курс (5-8 сем.) 

Мова викладання  Українська 

Пререквізити (передумови вивчення 
дисципліни) 

Базові знання дисциплін «Спеціальна педагогіка з 

основами наукових досліджень», «Педагогіка з 

історією науки», «Інформаційні та комунікаційні 

технології освіті» та «Основи інклюзивної освіти». 

Що буде вивчатися 

Планується вивчати особливості засвоєння дітьми з 

порушеннями інтелекту української мови та 

літератури; визначення принципів навчання 

українській мові та літературі осіб з порушеннями 

інтелекту; опанування знаннями про різні форми, 

методи, засоби навчання української мови та 

літератури;  розвиток практичних вмінь, що сприяють 

засвоєнню учнями з порушеннями інтелекту 

основних компетентностей, що забезпечуються 

викладанням української мови та літератури як 

засобу пізнання і спілкування. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Це необхідно знати, щоб на професійному рівні 

реалізовувати процес навчання дітей із порушеннями 

інтелекту у ході викладання української мови та 

літератури. 

Чого можна навчитися (результати 
навчання) 

Ви освоєте навички та компетентності, які 

дозволять викладати українську мову та літературу 

у спеціальних закладах загальної середньої освіти 

для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, 

що є необхідним для оволодіння професійною 

майстерністю педагога спеціальної освіти. 
 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності) 

Ви будете здатними реалізувати набуті теоретичні 

знання і практичні навички роботи з методики 

вивчення української мови та літератури у закладах 

загальної середньої освіти для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку, оволодієте методикою 

навчання українській мові та літературі як складової 

педагогічної науки;  розкриєте її основні категорії, 

зв’язок з іншими дисциплінами 

Інформаційне забезпечення 
Дисципліна інформаційно забезпечена відповідною 

науково-методичною літературою, електронними 

освітніми ресурсами. 
 

Види навчальних занять (лекції, 
практичні, семінарські, лабораторні 
заняття тощо) 

 Лекційні, практичні 

Вид семестрового контролю  Диференційований залік 

Максимальна кількість здобувачів  60  
 

Мінімальна кількість здобувачів (для 
мовних та творчих дисциплін) 

 

Декан факультету             _____________  Дмитро ВОЛКОВ  


