
20 квітня викладачем Сойновою Наталією Іванівною  зі студентами 143 групи 

.було проведено відкрите бінарне заняття з основ корекційної педагогіки та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання, ТЗН на тему "Загальні питання корекційної педагогіки. 

 Інформаційно-комунікаційні технології як засоби навчання"   

Для продуктивної роботи створили гетерогенні групи (різних за рівнем підготовки)  

використовуючи метод "випадкового збігу" – за відношенням до пори року (групи «осінь», 

«зима», «весна», «літо»). 

Відкрите заняття проходило формі засідання творчих 

лабораторій,  до складу яких входило чотири учасники: 

оператор, статист, доповідач, спікер.  

На початку заняття було використано метод вибору кольорів 

«Барометр настрою» (М. Люшер) для визначення емоційного 

профілю підгрупи. Метод ґрунтується на емоційному ставленні 

до кольору, а також урахуванні того, що вибір кольору залежить від емоційного стану 

того, хто його обирає. Результати виконаного завдання демонструвалися на дошці, 

аналізувалися переживання, хвилювання окремих учасників групи.  

Для злагодженої роботи група  розроблено та озвучено правила роботи.  

Бінарне заняття проходило за чітко окресленим планом, де тісно поєднувалися 

загальні питання корекційної педагогіки і практичне використання знань і умінь ІКТ, ТЗН. 

Для виконання першого завдання плану 

«Роздуми», усі студенти отримали необхідні 

рекомендації, розподілили між собою ролі для 

виконання. Оператор підгрупи приєднується до 

створеного викладачем Classroom і спільно з  

учасниками створює документ на диску Google. 

На освітній платформі детально описується алгоритм виконання даного завдання. 

Після завершення роботи у групах, оператори надсилають виконане завдання  й 

одразу здійснюють його демонстрацію. Оцінювалася продуктивність роботи кожного 

учасника в ході виконання даного завдання, з використанням  зворотного  зв'язку, 

оцінювання та усвідомлення студентами досягнутих успіхів, 

які сприяли їх розвитку,  закріпленню теоретичних  знань та 

практичних умінь. 

Виконання наступного завдання вправи «Декодування», 

«Ранжування» вимагало від студентів розпізнати терміни, 

дати їм визначення, навести приклади. Під час обговорення 

проблем запровадження інклюзивного навчання в Україні, студенти підготували 



повідомлення про досвід інших  країн світу з даної проблеми. Кожна група використовувала 

засоби візуалізації навчальної інформації за допомогою додатків Google: карти, 

мультимедійні презентації, змонтовані власноруч відеоінформації.  

        

 

Цікавою була робота у програмі Learningapps, де 

студенти мали можливість перевірити свій рівень 

теоретичних знань за допомогою створеного викладачем 

кросворду, розподіл за групами понять (загальні, спеціальні) 

визначення понять. 

 

       

Створена викладачем інтерактивна дошка 

Symbaloo стала  зручним інструментом для 

заняття, завдяки якому поєднувалася 

різноманітна інформація: текст, зображення, 

презентації, інтерактивні вправи, відео, аудіо, 

посилання на сторінки в Інтернеті.  

Під час відкритого заняття були 

використані інноваційні технології, протягом семінару викладач доцільно пов’язує 

навчальний матеріал дисциплін із практичною діяльністю. 

Під час виступу студентів груп про дослідження з різних позицій історії становлення 

та розвитку корекційної педагогіки як науки, використовували міжпредметні зв’язки для 

розкриття даної проблеми, які  сприяли успішному  переходу знань у переконання. 



Практично студенти групи працювали у Padlet на освітній 

платформі Classroom, де детально описано алгоритм 

виконання поставленого завдання викладачем. Це сприяло 

розвитку аналітичних можливостей, винахідливості, 

допомагали кращому засвоєнню навчального матеріалу, 

підвищували інтерес до дисциплін, формували навички самоосвіти. 

Робота над спільною презентацією «Взаємозв’язок корекційної педагогіки з іншими 

науками», студенти навчилися планувати свою роботу у групі, здійснювати самоконтроль. 

Доповідачі презентують результати виконаного завдання з візуальним демонструванням, 

усі інші учасники виступають у ролі експертів, які рецензують виступи, вказують на 

виявлені недоліки щодо оформлення слайдів презентації за вказаними показниками, які 

спонукали до розвитку пізнавального інтересу з  дисциплін, розширювали їх світогляд.  

Позитивна спрямованість змісту навчального 

матеріалу (орієнтація змісту на майбутню професійну 

діяльність, позитивні емоції самопізнання та 

вдосконалення, пізнання інших) продемонстрована під час 

роботи над завданням «Особливості корекційної 

діяльності вчителя на сучасному етапі розвитку українського суспільства». На основі 

перегляду з освітньої платформи Classroom дібраних з реального педагогічного досвіду 

ситуації необхідно було розробити завдання, які стоять перед ним. Усі учасники включалися 

до активної співпраці з групою для пошуку альтернативних завдань. 

Для розвитку професійно-ділових якостей, 

формування у студентів інтересу до майбутньої 

спеціальності була використана інтерактивна вправа 

"Підсумкова", де необхідно було визначити основні 

напрямки розвитку компетентностей учителя Нової 

української школи (вказати технології роботи). 

Рефлексія  на кінець заняття продемонструвала 

позитивну спрямованість та емоційне задоволення від виконаної роботи. 


