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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Програма з навчальної дисципліни «Теорія та історія корекційної педагогіки» 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» денної 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 «Теорія та історія корекційної
педагогіки».
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та історія корекційної педагогіки»
є вивчення історичного досвіду теорії і практики навчання й виховання дітей з
психофізичними

порушеннями,

аналіз

соціально-економічних,

політичних,

правових

чинників, які на кожному історичному етапі здійснювали вплив на організацію, структуру,
зміст корекційного навчання і виховання цих осіб.
Предмет курсу «Теорія та історія корекційної педагогіки» - вивчення історичних
закономірностей виявлення, розвитку, подолання, корекції та попередження психофізичних
розладів, створення спеціальних умов для їх вирішення в різні історичні періоди.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та історія корекційної
педагогіки» є:
- аналіз історії виникнення й розвитку теорії і практики освіти дітей з психофізичними
порушеннями;

- вивчення основних закономірностей та етапів розвитку корекційної педагогіки;
- навчання критичному сприйняттю та аналізу різних теорій, процесів та явищ
корекційної педагогіки;
- осмислення й оцінка тенденцій взаємодії держави й суспільства з дефектологічною
наукою і шкільною практикою;
- усвідомлення й осмислення причин невдач численних реформувань у галузі
корекційної педагогіки;
- об'єктивний і системний аналіз сучасного стану теорії та практики корекційної
педагогіки;
- формування наукового підходу до перебудови всіх ланок навчально-виховної роботи
у спеціальній школі;
- опанування передовим педагогічним досвідом корекційної педагогіки минулого з
метою творчого використання у майбутній практичній діяльності.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Студенти повинні знати:
- специфіку предмета, завдання та методи історії корекційної педагогіки в системі
гуманітарних наук;
- основні шляхи та закономірності розвитку виховання та навчання дітей з
порушеннями психофізичного розвитку;
- сучасні форми виховання та корекційної діяльності у роботі з дітьми з
психофізичними вадами;
- погляди та спадщину найвидатніших представників корекційної педагогіки;
- витоки історії корекційної педагогіки й процес її розвитку, що впливають на
формування світогляду майбутніх спеціалістів;
уміти:
- застосовувати кращі здобутки корекційної педагогіки у своїй майбутній професійній
діяльності;
- критично ставитись до спадщини корекційної педагогіки, що буде утримувати
майбутнього педагога від консерватизму і рутини, а також від псевдоноваторства в роботі;
- послуговуватися методами ретроспективного аналізу явищ і фактів в історії
корекційної педагогіки;
- давати принципову оцінку різним концепціям i теоріям корекційної педагогіки;
- підтримувати й формувати сприятливий для успішної корекційно-педагогічної
діяльності соціально-психологічний клімат у колективі.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні питання теорії та історії корекційної педагогіки
2. Перші відомості про порушення психофізичного розвитку дітей та прийоми їх

подолання.
3. Витоки лінгвопедагогічних уявлень про розвиток мовлення у дітей
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Практ.
Самост.
Консульта
заняття
робота
ції
Змістовий модуль І. Загальні питання теорії та історії корекційної педагогіки
Тема 1. Корекційна педагогіка в системі
2
наукових знань. Предмет і завдання
2
2
10
корекційної
дошкільної
педагогіки.
Понятійно-категоріальний апарат корекційної
педагогіки.
Тема 2. Методологічні і теоретичні основи
корекційної педагогіки. Значення концепцій
2
2
10
Л.С. Виготського для становлення і розвитку
дефектології як науки.
Тема 3. Нормативно-правове забезпечення
2
4
10
2
корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з
порушеннями психофізичного розвитку
Змістовий модуль ІІ. Перші відомості про порушення психофізичного розвитку дітей
та прийоми їх подолання
Тема 4. Стародавній Схід, Стародавня Греція
2
2
10
та Рим
Тема 5. Близький та Середній Схід. V–ХІІІ ст.
2
2
10
Західна Європа V – ХVІ століття
Тема 6. Русь ІХ – ХVІ століття. Західна
4
4
10
Європа . ХVІІ – середина ХІХ століття. Росія.
ХVІІІ – середина ХІХ століття. Україна. ХVІІІ
– середина ХІХ століття.
1. Змістовий модуль ІІІ. Витоки лінгвопедагогічних уявлень про розвиток мовлення у
дітей
Тема 7. Історія вивчення і сучасний стан
2
2
10
2
проблеми порушень мовленнєвого розвитку у
дітей.
Тема 8. З історії вивчення проблеми заїкання.
2
4
10
2
Історичні передумови формування вчення про
афазію та алалію у дітей та дорослих.
Тема 9. Історичний аспект дослідження
2
2
10
2
проблеми розвитку компонентів просодичної
сторони мовлення у дітей.
Тема 10.Медико-педагогічні основи розвитку
2
2
10
1
сучасної зарубіжної логопедії як галузі
спеціальної педагогіки
Тема 11. Медико-педагогічні основи розвитку
2
4
14
1
сучасної української логопедії як галузі
спеціальної педагогіки
24
30
114
12
Всього:

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1. Корекційна педагогіка в системі наукових знань. Предмет і завдання корекційної
дошкільної педагогіки. (10 год.)
1. Виписати основні терміни понятійно-категоріального апарату корекційної педагогіки
із понятійно-термінологічних словників та із у статті 2 проекту Закону України "Про
спеціальну освіту".
Тема 2. Методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки. (10 год.)
1. Опрацювати статті Л.С. Виготського «Принципы воспитания физически дефективных
детей», «К психологии и педагогике детской дефективности», «Дефект и компенсация»,
виокремивши найбільш значущі положення наукових концепцій вченого для
становлення дефектології як науки.
Тема 3. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з
різними порушеннями психофізичного розвитку. (10 год)
1. Опрацювати нормативно-правові документи, які забезпечують корекційно-реабілітаційну
допомогу дітям з особливими потребами.
Тема 4: Стародавній Схід. стародавня Греція та Рим . (10год)
1.
Доведіть необхідність знань історії логопедії для її сучасного розвитку.
2.
Розкажіть, у яких вчених Стародавньої Греції та Риму зустрічаються висловлювання
про збереження здоров’я людини. Які в той час вчення визначали поняття про здоров’я,
хвороби та їх лікування?
3.
Порівняйте систему вправ Демосфена із сучасною логопедичною роботою.
Тема 5: Близький та Середній схід. V – ХІІІст. Західна Європа. V – ХVІ століття. (10год.)
1.
Розкажіть, в працях яких вчених зустрічаються відомості про розлади мовлення.
Розкрийте зміст цих відомостей.
2.
Поясніть прогресивне значення ідей просвітителів-гуманістів в боротьбі зі
схоластикою та аскетизмом Середньовіччя.
3.
Розкажіть про виховні ідеї Франсуа Робле. На прикладі виховання Гаргантюа
розберіть систему, запропоновану Робле практично корисних знань, активних та наочних
методів навчання. Виділіть місця, що стосуються розвитку мовлення.
Тема 6. Русь ІХ – ХVІ століття. Стародавні медичні письменники про хвороби мовлення.
(10год.)
1.
Розкажіть, які назви-визначення мовних дефектів існували в мові Стародавніх
слов’ян. Поясніть, що вони позначали та як утворювалися.
2.
Чому в приказках та прислів’ях були відсутні назви-визначення мовленнєвих вад?
Доведіть, що стародавні слов’яни відносили дефекти мовлення до хвороб. Поясніть, як
розумілися причини хвороб, з чим пов’язувалося їх лікування.
3.
Розкажіть про ставлення, що існувало на Русі, до “убогих”. Розкрийте суть
благодійництва.
Тема 7. Західна Європа . ХVІІ – середина ХІХ століття. (10год.)
1.
Охарактеризуйте епоху капіталістичних відносин, що розвивалися В Західній Європі.
Покажіть прогресивну роль мислителів-гуманістів та педагогів ХVІ – ХVІІІ ст. в їх боротьбі
з аскетизмом і схоластикою Середньовіччя.
2.
Визначте, яке місце в цих педагогічних системах належить питанням формування
правильного мовлення у дітей. Яких конкретно питань торкалися названі автори? Наведіть

приклади. Знайдіть подібність та різницю з педагогічними ідеями Демокріта, Платона,
Аристотеля, Квинтиліана.
Тема 8. Росія. ХVІІІ – середина ХІХ століття. (10год.)
1.
Розкрийте вплив ідей Великої Французької революції на світосприйняття російських
просвітителів, педагогів, суспільних діячів ХVІІІ – ХІХ ст.
2.
Покажіть своєрідність поглядів М.В.Ломоносова, А.Н.Радіщева, В.Ф.Одоєвського на
питання формування правильного мовлення у дітей. Наведіть конкретні приклади. Знайдіть в
них подібність та різницю. Порівняйте з педагогічними поглядами Я.А.Коменського,
Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці.
Тема 9. Україна. ХVІІІ – середина ХІХ століття. (10год.)
1.
Розкрийте вплив світових подій на світосприйняття українських просвітителів,
педагогів, суспільних діячів ХVІІІ – ХІХ ст.
2.
Покажіть своєрідність поглядів І.Франка, С.Русової, М.Драгоманова, Б.Гринченка на
питання формування правильного мовлення у дітей. Наведіть конкретні приклади. Знайдіть в
них подібність та різницю. Порівняйте з педагогічними поглядами Я.А.Коменського,
Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці.
Тема 10. Питання формування правильного мовлення у дітей в працях основоположників
педагогіки. (10год.)
1.
Доведіть прикладами своєрідність поглядів мислителів та педагогів Західної Європи
та Росії ХVІІ – ХІХ ст. на формування правильного мовлення.
2.
Дайте оцінку значенню сукупності накопичених до ХІХ ст. уявлень про формування
правильного мовлення дітей для появи логопедії як галузі спеціальної педагогіки.
3.
Спираючись на педагогічний досвід минулого, знайдіть сталі аргументи, щоб
показати загально-педагогічну основу сучасної логопедичної роботи з дітьми, що мають різні
мовленнєві вади : дислалії, дизартрії, ринолалії, алалії, афазії, заїкання, розлади голосу та ін.
Тема 8, 9. Медико-педагогічні основи розвитку сучасної зарубіжної та вітчизняної логопедії
як галузі спеціальної педагогіки. (14год.)
1.
Аргументуйте відповіді на три запитання Ф.А.Рау:
а) логопедія – медична чи педагогічна наука?
б) Чи вважається дитина, що погано говорить, хворою?
в) Чи потрібно логопата лікувати чи потрібно вчити та виховувати?
2.
Спираючись на думку Д.І.Азбукіна, поясніть прикладне значення медичних знань при
підготовці фахівців-логопедів.
3.
Розкажіть про організацію масової логопедичної допомоги в країні в першій половині
ХХ ст.
4.
Як розвивалася система логопедичної допомоги населенню (дітям, підліткам,
дорослим) в другій половині ХХ ст.: в практичних установах системи освіти (спеціальні та
загальноосвітні дошкільні установи, спеціальні школи-інтернати, логопедичні пункти, при
загальноосвітніх школах) та системи здоровоохорони (логопедичні та сурдологопедичні
кабінети при дитячих поліклініках, амбулаторна та стаціонарна допомога при
психоневрологічних диспансерах. при дитячих лікарнях та санаторіях)?
5.
Розкажіть, як комплексний медико-педагогічний підхід до попередження розладів
мовлення реалізується в різноманітних видах практичних закладах системи освіти та
охорони здоров’я.
6.
Розкажіть про сучасну систему медико-педагогічної підготовки фахівців
логопедичного профілю.

6.
ТЕМАТИКА ІНДЗ
1. Еволюція наукових уявлень про аномальний розвиток.
2. Внесок Л.С. Виготського у становлення і розвиток дефектології як науки.
3. Становлення і розвиток дошкільної корекційної педагогіки.
4. Витоки й основні віхи становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти в
Україні та світі.
5. Стан і тенденції розвитку корекційної і спеціальної дошкільної освіти в Україні на
сучасному етапі суспільного розвитку.
6. Структура сучасної системи спеціальної освіти для дітей дошкільного віку в Україні.
7. Структура сучасної системи спеціальної освіти для дітей дошкільного віку однієї з
розвинених країн (за вибором) і характеристика її складових елементів.
8. Пріоритетні напрями реформування спеціальної і корекційної дошкільної освіти в Україні
в контексті інтеграції до європейського освітнього простору.
9. Нормативно-правове забезпечення корекційно-розвивальної роботи в Україні.
10.Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти в Україні.
11.
Характеристика стану культури і науки в країнах Стародавнього Сходу.
12.
Перші згадки про розлади мовлення в писемних пам’ятках Стародавнього Єгипту,
Індії, Китаю.
13.
Відомості про розлади мовлення та прийоми їх подолання в релігійних міфах.
14.
Характеристика стану науки і культури Стародавньої Греції та Риму.
15.
Вчені Стародавньої Греції та Риму про виховання та навчання підростаючого
покоління.
16.
Плутарх. Своєрідність виховання мовлення у юних спартанців.
17. Система вправ Демосфена.
18.
Характеристика епохи феодалізму в країнах Близького та Середнього Сходу V – ХІІІ
ст., педагогічні погляди того часу.
19.
Характеристика епохи феодалізму в Західній Європі V – ХІІІ ст., педагогічні погляди
того часу.
20.Особливості навчання в період Середньовіччя.
21.Уявлення про розлади мовлення та прийоми їх подолання в епоху середньовіччя.
22.Порівняльна характеристика уявлень про мовленнєві розлади та прийоми їх подолання в
працях медиків Близького та Середнього Сходу V – ХІІІ ст. та в Стародавній Греції та Римі.
23.
Мовленнєві розладами в стародавніх віруваннях.
24.
Характеристика ролі знахарів у розвитку народних уявлень про лікування хвороби.
25.
Значення для історії логопедії перших відомостей про розлади мовлення та прийоми
їх подолання.
26.
Порівняльний аналіз педагогічних систем Я.А.Коменського, Ж,Ж.Руссо,
Й.Г.Песталоцці.
27.
Вплив ідей Великої Французької революції на світосприйняття просвітителів,
педагогів, суспільних діячів ХVІІІ – ХІХ ст.
28.
Своєрідність поглядів М.В.Ломоносова, А.Н.Радіщева, В.Ф.Одоєвського на питання
формування правильного мовлення у дітей.
29. Своєрідність поглядів мислителів та педагогів Західної Європи та Росії ХVІІ – ХІХ ст. на
формування правильного мовлення.
30.
Значення сукупності накопичених до ХІХ ст. уявлень про формування правильного
мовлення дітей для появи логопедії як галузі спеціальної педагогіки.

31.
Загально-педагогічна основа сучасної логопедичної роботи з дітьми, що мають різні
мовленнєві вади .
22. Розвиток корекційної педагогіки в сучасній Україні.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
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9.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ.
1. Корекційна педагогіка як наука.
2. Особливості становлення корекційної педагогіки в системі наукового знання.
3. Значення корекційної педагогіки як науки.

4. Види порушень психофізичного розвитку.
5. Інтеграція та інклюзія у сучасній освіті.
6. Основні поняття та завдання корекційної педагогіки.
7. Мета, предмет та завдання корекційної педагогіки.
8. Основні напрями та принципи корекційної педагогіки.
9. Основні категорії корекційної педагогіки.
10. Функції корекційної педагогіки. Структура корекційної педагогіки.
11. Корекційна педагогіка в системі наукового знання.
12. Місце корекційної педагогіки у системі наукового знання.
13. Система наукових уявлень Стародавнього Сходу.
14. Культура та наука Стародавнього Єгипту. Індія. Китай. Перші спогади про
вроджені вади мовлення.
15. Стародавня Греція та Рим. Питання збереження здоров’я та виховання людини в
працях філософів, медиків та ритористів.
16. Демокрит – питання загального виховання дітей. Платон – вікова періодизація
розвитку людини.
17. Геродот – опис мовних розладів в тогочасній літературі. Гіппократ – перша спроба
класифікації розладів мовлення.
18. Аристотель – роль артикуляційного апарату в процесі мовлення. Плутарх – повний
опис мовного дефекту.
19. Демосфен – перші спроби перевиховання дефектної вимови. Авл Корнелій Цельс –
прийоми подолання мовних недоліків.
20. Клавдій Гален – будова та функції головного мозку і нервової системи. Марк
Фабій Квінтіліан – важливість раннього розвитку мови у дітей. Авіцена. Погляди на причини
виникнення мовних розладів та засоби їх подолання.
21. Західна Європа. Питання фізичного виховання, розвитку мовлення; погляди на
спроби корекції мовних недоліків.
22. Франсуа Рабле. Погляди на виховання, гармонійний розвиток дітей, формування
правильного мовлення.
23. Перші спроби опису мовних вад на Русі та прийомів їх подолання.
Диференціація вад мовлення та слуху.
24. Перші згадки про вади звуковимови, недоліки голосу, розлади темпу та плавності
мовлення, недостатність фразового мовлення. Перші терміни-визначення мовленнєвих вад.
Розуміння сутності дефектів мови (як хвороби). Перші спроби їх подолання на Русі.
25. Мислителі-гуманісти про проблеми формування правильного мовлення та її
значення у вихованні гармонійно розвинутої особистості. Я.А.Коменський. Питання
значення мови у загальному розвитку дитини та формування правильного усного мовлення;
навчання писемному мовленню.
26. Ж.Ж.Руссо. Питання компенсаторних можливостей різних аналізаторів; єдність
мовлення, голосу та просодики; затримка мовного розвитку в дітей; виховання правильного
мовлення системою мовленнєвих вправ.
27. Й.Г.Песталоцці. Питання послідовності розвитку мовлення у маленької дитини її
домовленнєвий розвиток; послідовність у навчанні дитини мовленню; роль сенсорного
сприйняття в процесі оволодіння дитиною мовленням; засоби та форми у навчанні мови
дітей.

28. Російські просвітителі, педагоги, письменники, громадські діячі у питаннях
виховання підростаючого покоління, проблемах збереження здоров’я та боротьби з
хворобами. М.В.Ломоносов. Питання значення мовлення для людського спілкування,
утворення звуків людського мовлення та залежність красивого мовлення від спеціальних
вправ; закріплення певних правил під час навчання мовлення.
29. А.Н.Радіщев. Питання значення мовлення в розвитку людини та суспільства;
розвиток мови дитини у поєднанні з мисленням; компенсаторні можливості дитини в
мовленнєвому спілкуванні. В.Ф.Одоєвський . Питання формування правильного мовлення у
дітей.
30. Погляди на розвиток рідного слова в працях українських педагогів.
М.Драгоманов. Питання необхідність навчання дітей рідною мовою; Розвиток лексикограматичної сторони мов.
31.
Б.Гринченко. Питання розвитку лексики; утвердження позицій принципу
природовідповідності у навчанні. С.Русова. Значення розвитку мови у дітей; принцип
природовідновідності; вимоги до мовлення. К.Д.Ушинський. Погляди на організація
виховання та перевиховання мовлення; на методи навчання рідної мови.
32. Історичний аспект появи поняття «мовленнєвої патології» у дітей.
33.Систематика порушень мовленнєвого розвитку. Психолого-лінгвістичний напрямок
дослідження мовленнєвих порушень у сучасній логопедії.
34.Аналіз класифікацій мовленнєвих вад. Клініко-педагогічна класифікація порушень
мовлення.
35.Психолого-педагогічна класифікація порушень мовлення.
36. Згадки про причини та методи корекції заїкання в період античності. Вивчення проблеми
заїкання у ХХ - ХХІ столітті.
37. Етіологія заїкання. Клінічні прояви невротичних та неврозоподібних станів.
38.Сучасні підходи до лікування та виховання дітей із заїканням.
39.Загальна характеристика афазії та алалії у дітей. Історичний аспект вивчення афазії.
40. Історія розвитку вчення про алалію. Особливості розвитку мовленнєвого компоненту у
дітей з алалією.
41. Поняття «просодії». Погляди риториків та педагогів різних часів на розвиток та значення
просодики.
42.Історичні етапи дослідження просодичної сторони мовлення. Питання просодії у сучасній
лінгвістиці та спеціальній педагогіці.
43. Історія розвитку фонопедії. Особливості розвитку голосу у дітей.
44. Особливості розвитку логопедії в Америці та Англії у ХХ-ХХІ столітті. Питання
патології мовлення в сучасній американській та англійській періодиці.
45.Суперечності класифікації мовленнєвих порушень у цих країнах. Особливості
дослідження, корекції та лікування окремих мовленнєвих розладів (афазія,заїкання,
дисграфія) американськими та англійськими фахівцями.
46. Логопедична допомога дітям в інших зарубіжних країнах:Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії,
Італії, Нідерландах, Польщі, Франції і т.д. Система освітніх та реабілітаційних закладів для
дітей з особливими освітніми потребами за кордоном.
47. Сучасні етапи розвитку системи логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в
Україні.
48. Актуальні проблеми в працях вчених ХХ століття.

49. Положення про дошкільний заклад та нормативне наповнювання груп компенсуючого
типу. Спеціальні дошкільні заклади.
50.Спеціальні дошкільні заклади для дітей з важкими розладами мовлення; Логопедичні
групи при масових дитячих садках.
51.Логопедичні кабінети у дитячих психоневрологічних диспансерах, дитячих поліклініка,
дитячих санаторіях. Створення реабілітаційних центрів в Україні.
52. Стан сучасної корекційної педагогіки в Україні.

