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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Програма з навчальної дисципліни «Основи дефектології та логопедії» є нормативним
документом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який
розроблено кафедрою педагогіки на основі освітньої програми підготовки здобувачів вищої
освіти відповідно до навчального плану для галузі знань 01 Освіта, напряму підготовки 012
«Дошкільна освіта» заочної форми навчання. Навчальну програму укладено згідно з вимогами
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає
обсяги знань, які повинен опанувати здобувач першого (бакалаврського) рівня відповідно до
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу
дисципліни «Основи дефектології та логопедії».
Викладання курсу «Основи дефектології та логопедії» будується на основі тісного
зв’язку теорії та практики: на навчанні студентів вмінню спостерігати та аналізувати різні
види порушень психофізичного розвитку, виявляти наявні труднощі у навчанні та вихованні,
знаходити способи їх корекції та компенсації.
Мета вивчення курсу полягає у засвоєнні методології та методів спеціального підходу
до педагогічних фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалам, донесення відомостей про
своєрідність розвитку мовлення у дітей, про специфіку їх навчання та виховання, формування
вміння характеризувати основні напрямки корекційної роботи з означеною категорією дітей.
Предметом курсу «Основи дефектології та логопедії» є вивчення розвитку, навчання,
виховання дітей з особливими освітніми проблемами та пристосування їх до життя в
навколишньому середовищі.

Об’єктом курсу є - основи дефектологічних знань.
Методологія курсу ґрунтується на принципах системності; науковості, діяльнотворчого підходу до професійної підготовки педагогічних кадрів в галузі дошкільної та
початкової освіти. Важливе значення має взаємозв’язок теоретичних знань та практичних
умінь і навичок, які отримують студенти на лекціях, практичних заняттях, в процесі
самостійної роботи, а також при перевірці глибини і міцності знань під час заліку.
Наукову основу дисципліни складають теоретичні розробки видатних педагогів –
корекційних педагогів та корекційних психологів, а також провідних сучасних вчених у галузі
дефектології.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Вивчення запропонованого курсу дозволить студентам знати:
-

закономірності психофізичного розвитку дитини;

-

складові поняття «дитина з особливими освітніми потребами»;

-

характеристику різних видів порушень психофізичного розвитку, з’ясувавши їх
причини та природу;

-

складність структури та особливості процесу аномального розвитку;
уміти:

-

диференціювати різні види порушень психофізичного розвитку;

-

визначати корекційні та компенсаторні можливості аномального розвитку.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: Загальні
питання

дефектології.

Психолого-педагогічна

характеристика

дітей

з

вадами

психофізичного розвитку та система організації спеціальної роботи з ними.
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, відведених на:
Назви змістових модулів
у тому числі
і тем
Усього
Лекції
Практ.
Сам.
Конс.з
заняття
роб.
дисц.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1
Загальні питання дефектології. Психолого-педагогічна характеристика дітей з
вадами психофізичного розвитку та система організації спеціальної роботи з ними
Тема 1. Предмет та завдання
20
2
2
15
1
дефектології. Закономірності
психічного розвитку дитини
в нормі і патології
Тема
2.
Особливості
21
2
2
15
2
розвитку,
навчання
та
виховання дітей з вадами

інтелекту (олігофренія)
Тема
3.
Особливості
розвитку,
навчання
та
виховання
дітей
із
затримками
психічного
розвитку
Тема
4.
Особливості
розвитку,
навчання
та
виховання дітей з вадами
аналізаторів
Тема
5.
Особливості
розвитку,
навчання
та
виховання
діти
з
мовленнєвими вадами
Тема 6.
Вади
усного
мовлення. Вади звуковимови
у дітей.
Усього годин

20

2

18

2

19

2

20

120

2

15

1

15

1

2

14

1

2

2

14

2

12

12

88

8

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
Тема
з/п

1

2

3

4

Кількість
годин

ТЕМА. Предмет та завдання дефектології. Закономірності 15 год.
психічного розвитку дитини в нормі і патології
1.
Своєрідність розвитку дитини, що моє фізичні або психічні вади.
2.1 Сутність поняття “компенсація”. У чому полягають вищі стадії
компенсаторного процесу. Чинники, що мають вплив на цей процес.
3.
Суспільне та сімейне виховання дітей з особливими освітніми
потребами.
4.
Міжнародні правові норми про права дітей-інвалідів.
ТЕМА. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 15 год.
вадами інтелекту (олігофренія)
1.2
Розумова відсталість ускладненої форми.
2.
Реабілітація розумово відсталих дітей в сучасних умовах.
3.
Корекційна робота з дітьми, що мають помірну розумову
відсталість.
ТЕМА. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із 15 год.
затримками психічного розвитку
1.
Психолого-педагогічна діагностика затримки психічного
розвитку.
3
2.
Диференційна діагностика затримки психічного розвитку і
педагогічної занедбаності.
3.
Шляхи корекційної роботи з дітьми із ЗПР.
ТЕМА. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 15 год.
4
вадами
аналізаторів
1.
Заходи з корекції вад слуху у дітей.
2.
Роль зниження слуху в процесі розвитку мовлення у дітей.

5

6

3.
Здатність зорового сприймання у дітей сліпих та слабозорих.
4. Особливості мовлення дітей з вадами зору.
ТЕМА. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 14 год.
вадами емоційно-вольової сфери
1.
Корекційна робота з дітьми, що мають
конфліктні
6
переживання.
2.
Корекційна робота з дітьми, що мають реактивні стани.
3.
Слабоумство при шизофренії.
ТЕМА. Вади усного мовлення
14 год.
1.
Порівняйте визначення дислалії в роботах М.Є.Хватцева,
О.В.Правдіної, О.А.Токаревої. Встановіть їх подібність та різницю.
2.7
В чому полягає вплив вроджених розщілин піднебіння на
мовленнєвий розвиток дитини?
3.
Чому при дизартрії важливо оцінити стан фонематичного
слуху та лексико-граматичної сторони мовлення?
Разом

88 год.

6.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Т1
7

Змістовий модуль 1
Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
6
6
7
7
7

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)

Загальна
кількість
балів

60

100

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66
1 – 59

Оці
нка ECTS
A
B
C
D
E
Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
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8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З «ОСНОВ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ»
Предмет та завдання дефектології.
Поняття “аномальна дитина” та особливості аномального розвитку.
Основні категорії аномальних дітей.
Основні причини аномалій у дітей.
Складність структури та особливості процесу аномального розвитку.
Характеристика ступеня та якості первинного дефекту, своєрідність вторинних
відхилень.
7. Значення корекції та компенсації аномального розвитку, як основної проблеми
дефектології.
8. Корекційна робота у спеціальних навчальних закладах та умови її ефективності.
9. Галузі дефектології та їх завдання.
10. Діти з гіпердинамічним синдромом та дефіцитом уваги.
11. Вплив психічних особливостей розумово відсталих дітей на їхню діяльність.
12. Характеристика ідіотії.
13. Педагогічна характеристика дітей із ЗПР.
14. Характеристика астенічного стану при ЗПР.
15. Характеристика церебрастенічного стану при ЗПР.
16. Характеристика психофізичного інфантилізму при ЗПР.
17. Характеристика стану дисгармонійного розвитку при ЗПР.
18. Олігофренія. Ступені розумової відсталості.
19. Характеристика дисграфій в учнів початкових класів.
20. Причини виникнення розумової відсталості.
21. Характеристика дислексій в учнів початкових класів.
22. Характеристика розладів вищої нервової діяльності при олігофренії.
23. Дефектологія як галузь педагогічної науки.
24. Навчання та розвиток аномальних дітей.
25. Особливості розвитку психічних процесів дітей-олігофренів.
26. Основні завдання дефектології.
27. Основні принципи та методи дефектології.
28. Вплив психічних особливостей розумово відсталих дітей на їхню діяльність.
29. Допоміжні школи та їх завдання.
30. Характеристика психофізичного інфантилізму при ЗПР.
31. Поняття “затримки психічного розвитку” та її класифікація.
32. Характеристика імбецильності.
33. Особливості корекційно-виховного процесу в школі інтенсивної педагогічної
корекції.
34. Диференціація стану ЗПР та легкої розумової відсталості.
35. Складність структури та особливості процесу аномального розвитку.
36. Особливості розвитку психічних процесів розумово відсталих дітей.
37. Характеристика основних категорій аномальних дітей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

38. Диференціація стану ЗПР та олігофренії.
39. Вплив психічних особливостей розумово відсталих дітей на їхню діяльність.
40. Навчання та розвиток аномальних дітей.
41. Педагогічна характеристика дітей із ЗПР.
42. Вплив психічних особливостей розумово відсталих дітей на їхню діяльність.
43. Складність структури та особливості процесу аномального розвитку.
44. Причини затримки психічного розвитку у дітей.
45. Навчання та розвиток аномальних дітей.
46. Характеристика анатомічних змін при олігофренії (мікро-, макро-, гідроцефалія).

