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КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 



Вступ 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Дефектологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовкинапряму 053 – Психологія. 
 
Предметом навчальної дисципліни «Дефектологія» єпорушення нормального психічного 

розвитку. 

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Дефектологія » пов’язана з такими 

навчальними дисциплінами як «Клінічна психологія», «Педагогічна психологія » та 

«Загальна психологія». 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Загальні основи дефектології.  
2. Діти з порушенням слухової та мовної функцій.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни«Дефектологія» є показати природу і 

характер відхилень інтелектуального та сенсорного розвитку, особливості проявів, методи 

їх виявлення,корекція і компенсація. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дефектологія» є 

• ознайомити з методами корекції і компенсації, які використовуються у 

дефектології; 
• проаналізуватиклініко-педагогічні та психолого-педагогічні класифікації 

мовленнєвих порушень; 
• визначитипричинибіологічних і соціальних чинників порушень; 

• охарактеризувати правильно визначення станів подібних до олігофренії і  

розумової відсталості; 

• розкритироботу основних спеціальних шкіл та закладів для дітей з вадами у 

розвитку; 
• закріпитиметоди провадження практичних занять та практикумів з різних 

напрямків психології у сучасних ВНЗ, структуру практичного заняття та форми 

опрацювання студентами практичного матеріалу. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
✓ методикорекції і компенсації, яківикористовуються у дефектології; 
✓ типи спеціальних шкіл; 
✓ причини затримки психічного розвитку; 
✓ клініко-педагогічні та психолого-педагогічні класифікації мовленнєвих порушень. 
вміти: 
✓ визначити вид розумової відсталості; 
✓ визначатистани, подібні до олігофренії; 
✓ організувати роботу психолого-медико-педагогічноїконсультації; 
✓ надатипсихологічнудопомогуслабозоримдітям та дітям з порушенням слуху. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  150годин/05кредити ECTS. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

МОДУЛЬ 1 
ДЕФЕКТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. 

 
 
ТЕМА1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ. 
Предмет і методи дефектології. Вклад Л. С. Виготського в розвиток дефектології. Типи 

психічного дизонтогенезу. Розділи дефектології. Дидактичні принципи. Принцип корекції 

і компенсації. Становище дітей з вадами в Київській Русі. 
 
ТЕМА 2. ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА І ОЛІГОФРЕНОПСИХОЛОГІЯ. 

В чому суть розумової відсталості. Ступені розумової відсталості. Психолого-
педагогічна характеристика розумової відсталості: А)сприймання, увага, пам’ять; 

Б)мислення; В)емоційно-вольвова сфера; Г)характер. Розвиток особистості розумово 

відсталої дитини. 
 

ТЕМА 3. УЧНІ ДОПОМІЖНИХ ШКІЛ. 
Порівняльна характеристика дитини-олігофрена і дементної дитини. Ідивідуальний 

підхід до учнів допоміжної школи. Підходи до учнів, що перенесли травму головного 

мозку, енцефаліт. 
 Психічний розвиток дітей, що розвиваються на неповноцінній основі та дітей з 

бігучими хворобами мозку. Роль психолога в своєчасному виявленні загострення хвороби 

і скерування дитини на лікування. 
 

 
 
ТЕМА 4. СТАНИ ПОДІБНІ ДО ОЛІГОФРЕНІЇ. 
Затримка розумового розвитку. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 

затримкою психічного розвитку. Діти з недорозвинутим логічним мисленням. Діти з 

недорозвинутою  емоційно-вольвою сферою. Діти з недостатнім розвитком просторової 

уяви.  
Корекція психічного розвитку дітей в окремих видах діяльності. Діти із зниженим  

слухом. Дати характеристику іншим станам, подібним до олігофреній.  
 

 
ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДИТИНИ З ВІДХИЛЕННЯМИ В 

РОЗУМОВОМУ РОЗВИТКУ.  
Види обстежень дитини на ПМПК. Навчаючий експеримент (за Івановою), його 

варіанти. Невербальні методи обстеження дитини. 
 

МОДУЛЬ 2 
 

ДІТИ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХОВОЇ ТА МОВНОЇ ФУНКЦІЙ. 
 
 

ТЕМА 6. ТИФЛОПЕДАГОГІКА і ТИФЛОПСИХОЛОГІЯ. 
Діти з вадами зору (загальна характеристика). Психолого-педагогічна 

характеристика незрячих (увага, пам’ять, мислення, мова). Патолого-педагогічна 



характеристика слабкозорих. Особливості навчально-виховного процесу в школах для 

дітей з порушеннями зорового аналізатора. 
Психологічна допомога дитині з порушеннями функції зорового аналізатора. 

Психологічна допомога  слабкозорій дитині. Консультування батьків незрячої і 

слабкозорої дитини. 
 
 
ТЕМА 7. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ.  

Слуховий  аналізатор. Вади слуху і зору. Спілкування дітей з вадами слуху. 

Спілкування дітей, позбавлених зору і слуху. 
Коротка історія навчання незрячих та позбавлених слуху. Робота психолога при 

наявності вади слуху у дитини. Консультаційна допомога батькам. 
 

 
ТЕМА 8. АФАЗІЇ У ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ. 

Афазії та її форми. Методи і види допомоги хворому на ранній стадії при тональній 

афазії. Відтворення мови при еферентній моторній афазії. Методи відтворення мови при 

аферентній моторній афазії. Динамічна моторна афазія. Види допомоги хворому. 

Відтворення розуміння мови при сенсорній (акустико-гностичній) формі афазії. Робота 

психолога при акустико-мнестичній афазії. Методи відтворення розуміння при 

семантичній афазії. Робота психолога при наявності алексії, аграфії і акалькулії у хворих 

з афазією. 
 
 
 
ТЕМА 9. МОВНІ ВАДИ У ДІТЕЙ. 

Вивчення вад мови у дітей. Три функціональні мовні блоки. Медико-педагогічна і 

психолого-педагогічна характеристики порушень мови і мовлення (порівняльна 

характеристика). 
Загальний недорозвиток мови. Порушення письмової мови. Функціональні та 

органічні порушення мови у дітей. Порушення голосу. Порушення темпу мовлення. Два 

основні види заїкання. 
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 

• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні завдання (написання рефератів, виконання аналітичного завдання); 



• дві письмові модульні контрольні роботи; 
• три усні питання на екзамені. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 
 
 


