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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Дефектологія 

Викладач (-і) Хоркава Світлана Іванівна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роби 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, 120 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

     Курс „Дефектологія” має чітку професійну спрямованість під час підготовки 

майбутніх спеціалістів, які орієнтовані на роботу із дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

Закономірності розвитку дітей із відхиленнями психофізичного розвитку детерміновані 

як внутрішніми передумовами, так і зовнішніми факторами. Розвиток зазначеної 

категорії дітей здійснюється поетапно. Етапи змінюють один одного у певній 

послідовності, проте перебіг цього процесу у кожній категорії дітей має свої 

особливості. Врахування цих особливостей у навчально-виховному процесі забезпечує 

ефективність у реалізації можливостей розвитку кожній категорії дітей. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Дефектологія як наука. 

 Змістовний модуль 2. Діти з порушенням слухової та мовної функцій. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета курсу: ознайомити студентів з дефектологією як наукою, що вивчає 

особливості розвитку навчання і виховання дітей з вадами психічного або (та) фізичного 

розвитку, з основними категоріями аномальних дітей, зі спеціальними закладами для 

учнів з відхиленнями розвитку.  

Завдання дисципліни «Дефектологія»: 

 ознайомити з методами корекції і компенсації, які використовуються у 

дефектології; 

 проаналізувати клініко-педагогічні та психолого-педагогічні класифікації 

мовленнєвих порушень; 

 визначити  причини біологічних і соціальних чинників порушень; 

 охарактеризувати правильно визначення станів подібних до олігофренії і  

розумової відсталості; 

 розкрити роботу основних   спеціальних шкіл та закладів для дітей з вадами у 

розвитку; 

 закріпити методи провадження практичних занять та практикумів з різних 

напрямків психології у сучасних ВНЗ, структуру практичного заняття та форми 

опрацювання студентами практичного матеріалу. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Для засвоєння даної дисципліни студент повинен: 



знати: 

методи корекції і компенсації, які використовуються у дефектології; 

типи спеціальних шкіл; 

причини затримки психічного розвитку; 

клініко-педагогічні та психолого-педагогічні класифікації мовленнєвих 

порушень. 

вміти: 

визначити вид розумової відсталості; 

визначати стани, подібні до олігофренії; 

організувати роботу психолого-медико-педагогічної консультації; 

надати психологічну допомогу слабозорим дітям та дітям з порушенням слуху. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 44 

практичні 20 

самостійна робота 56 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

7 053 Психологія 4 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль 1. Дефектологія як наука 

Тема 1.Загальні основи дефектології. 4 - 6 

Тема 2.Олігофренопедагогіка і олігофренопсихологія. 4 - 6 

Тема 3.Учні допоміжних шкіл. 4 - 6 

Тема 4. Стани подібні до олігофреній. 6 4 6 

Тема 5.Психологічне обстеження дитини з відхиленням у 

розвитку. 

6 4 6 

Модуль 2. Діти з порушенням слухової та мовної функцій 

Тема 6. Тифлопедагогіка і тифлопсихологія. 6 2 6 

Тема 7.Діти з порушеннями слухової функції. 4 2 8 

Тема 8. Афазії у дітей та дорослих. 6 4 6 

Тема 9. Мовні вади у дітей. 4 4 6 

ЗАГ.: 44 20 56 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із дефектології:  
1) характер володіння знаннями з дефектології (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із дефектоогії (логіка мислення, 
аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психолого -
педагогічних фактів, здатність творчо використовувати засвоєні 
знання на практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-



пізнавальній діяльності; 
5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 

виконання, ретельність тощо). 
Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 

відповідь, так і за доповнення. 
A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 

без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 



- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі екзамену здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 

завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання екзамену є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

1.Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок., М.,1991. 

2.Певзнер М.С.Дети-олигофрены., М.,1999. 

3.Лебединская К.С.Дети с нарушениями общения.,М.,1999. 

4.Власова Т.А.,Певзнер М.С. Дети с отклонениями в развити, М.,1997. 

5.Стад ненко І.М. Нариси з психології розумово відсталої дитини.,К.,1997. 

6.Ілляшенко Т.Д.Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання.,К.,1997 

7.Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии. Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. 

8.Психодиагностика й коррекция детей с нарушениями й от¬клонениями развития / 

Под ред. В.М. Астапова, Ю.В. Ми-кадзе. СПб.: Питер, 2009 

9.Справочник по психологии й психиатрии детского й под-росткового возраста /Под 

ред. С.Ю. Циркина. СПб.: Пи¬тер, 2010. 

10.Дети с отклонениями в развитии. М.: Аквариум, 2008. 

11.В. Титов Дефектология. Конспект лекцийУчебное пособие – М..,2014. 

12.Логопедическая помощь детям раннего возраста. Учебное пособие Е.Архипова 

Мозаика-Синтез, 2015. 

13.Логопедия. Основы фонопедии  Е.В. Лаврова Учебное пособие для студентов 

вузов.М.,2016. 

Додаткова: 

1. 1.Брязгунов И.П. Беседы о здоровье школьников. – М., 1992. 

2. Дефектологический словарь, 2изд. - М. 1970. 



3. 2.Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1992. 

4. 3.Лапшин В. А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. - М., 1990. 

5. 4.Личко А.Е. Подрастковая психиатрия. – Л., 1979. 

6. 5.Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 1985. – С. 7-

27. 

7. 6.Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. -  М.. 1989, 

8. 7.Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: 

Учебное пособие. — Ростом и/Д: Феникс, 2000. 

9. 8.Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / 

Сост. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб, 2001. – С. 195-236. 

10. 9. Селецкий А.И. Психопатология детского возраста.- К.: Вища школа, 1987. 

 

Викладач _________________  
 


