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Анотація 

Мета навчальної дисципліни «Дефектологія» - ознайомлення студентів з 
природою і характером відхилень інтелектуального, фізичного та сенсорного розвитку, 
особливостей проявів, методи їх виявлення,корекція і компенсація. 
Завдання навчального курсу: 
- 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 правильне визначення станів подібних до олігофренії і  розумової 

відсталості; 
- розкрити основні причини затримки психофізичного розвитку; 
- закріпити методи провадження практичних занять та практикумів з різних напрямків 

психології у сучасних внз, структуру практичного заняття та форми опрацювання 
студентами практичного матеріалу.  

- вивчити особливості розвитку дітей з психофізичними вадами; 
-  з’ясувати структуру дефекту, а саме, первинні, вторинні та подальші ознаки 

аномального розвитку. 
-  визначити головні напрями корекційного впливу; 
- спрогнозувати потенційні можливості становлення різних психічних функцій та 

особистості в цілому; 
- зробити детальний аналіз дитини як носія індивідуальних і типологічних 

психофізичних особливостей та учасника міжособових стосунків у різних сферах 
соціального життя. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- зміст таких понять, як  дефектологія, «аномальна дитина», сурдопедагогіка, 



тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, логопедія, дислалія, дизартрія, ринолалія, 
заїкання, алалія, афазія,  дисграфія, дислексія, тахилалія, брадилалія, полтрен, 
баттаризм, етіологія, фонематичний слух, фонематичне сприймання, фонематичний 
аналіз та синтез, фонетико-фонематичний недорозвиток, загальний недорозвиток 
мовлення, корекція, компенсація, первинний і вторинний дефект, психофізіологічні 
особливості; 

- класифікацію аномальних дітей; 
- природу виникнення дитячих аномалій, та їх причини; 
- структуру дефекту; 
- особливості начально-виховного процесу в спеціальних закладах для аномальних 

дітей; 
- засоби профілактики аномалій розвитку,  попередження дитячої дефективності. 
вміти: 
- ставити проблему і обирати спосіб її дослідження; 
- аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, що досліджуються; 
- узагальнювати результати обстеження; 
- проводити диференційну діагностику; 
- створювати найкращі умови для соціальної адаптації і соціальної реабілітації; 
- вміти розробляти ефективні способи попередження і подолання аномалій розвитку у 

дітей; 
- вміти диференціювати ступінь ушкодження ЦНС за мірою вираженості, локалізацією і 

часом виникнення, знати причини і ступені олігофренії; 
- визначати стан сенсорного розвитку дитини: особливості фонематичного слуху, 

зорового сприймання тощо; 
- готувати дитину і батьків до психолого-медико-педагогічної консультації.  

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: 
викладається після вивчення дисциплін: інженерної психології, історії психології, вікової 
психології, диференційної психології, експериментальної психології, загальної психології, 
патопсихології, педагогічної психології, психодіагностики. Одночасно з дефектологією є 
основною для вивчення дисциплін: основи клінічної психології, основи психотерапії, 
основи психокорекційної роботи. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, СВО Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів–
04 

Галузь знань: 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 

053 – Психологія 

Обов’язкова  

Модулів–02 Рік підготовки: 

Змістових модулів 
–02 

4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин–120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 

СВО: 

бакалавр 

44год. 0год. 

Практичні 

20 год. 0год. 



навчання: 3 

 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

56 0 год. 

Вид контролю 

Екзамен  

 
  

3. Програма 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. СТАНИПОДІБНІ 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 психолого-медико педагогічної комісії. 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. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 
Модуль 1.Дефектологія як наука 

Тема 1.Загальні основи 
дефектології. 

 22 -   2  - - - - - 

Тема2.Олігофренопедагогіка 
і олігофренопсихологія. 

 4 -   4  - - - - - 

Тема 3.Учні допоміжних 
шкіл. 

 4 -   10  - - - - - 

Тема 4. Стани подібні до 
олігофреній. 

 4 4   10  - - - - - 

Тема 5.Психологічне 
обстеження дитини з 
відхиленням у розвитку. 

 4 4   6  - - - - - 

 Модуль 2.Діти з порушенням слухової та мовної функцій 
Тема 6. Тифлопедагогіка і 
тифлопсихологія. 

 24 22   6  - - - - - 

Тема 7.Діти з порушеннями 
слухової функції. 

 4 2   6  - - - - - 

Тема 8. Афазії у дітей та 
дорослих. 

 6 4   6  - - - - - 

Тема 9.Мовні вади у дітей.  4 4   6  - - - - - 



Усього годин 120 44 20 - - 56  - - - - - 
 
 

Теми практичних занять (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Стани подібні до олігофреній. 4 

2. .Психологічне обстеження дитини з відхиленням у розвитку. 4 

3. Тифлопедагогіка і тифлопсихологія. 2 

4. Діти з порушеннями слухової функції. 2 

5.  Афазії у дітей та дорослих. 4 

6. .Мовні вади у дітей 4 

Разом: 20 

 
5. Самостійна робота (денна форма) 

6.  

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Загальні основи дефектології. 2 

2. Олігофренопедагогіка і олігофренопсихологія. 4 

3. Учні допоміжних шкіл. 10 

4. Стани подібні до олігофреній. 10 

5. .Психологічне обстеження дитини з відхиленням у розвитку. 6 

6. Тифлопедагогіка і тифлопсихологія. 6 

7. Діти з порушеннями слухової функції 6 

8. Афазії у дітей та дорослих. 6 

9. Мовні вади у дітей. 6 

Разом: 56 

 
 

7. Самостійна робота 



Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Дефектологія» носить 
самостійний характер виконання окреслених завдань і тематично охоплює загальне 
змістовне навантаження з навчального курсу. 
Самостійна робота студента з предмету «Дефектологія» оцінюється за 20-ти бальною 
системою і включає виконання аналітичного завдання. 
 
 

ВИКОНАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАВДАННЯ: 
Створити короткий дефектологічний словник та записати терміни з поясненням: дефект, 
корекція, компенсація, аномалія, фактор, симптом, синдром, реабілітація.Підготувати 
повідомлення про вчених – дефектологів з використанням інформації у журналах : 
«Дефектологія», «Логопедія», «Практична психологія». 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Дефектологія» викладач 
використовує наступні групи методів навчання: 

1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-законодавчих 

актів, таблиць та схем, електронних презентацій, показ відеолекцій). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; 

робота з підручником, першоджерелами; виконання індивідуальних завдань 
самостійної роботи (див. вище); контрольні роботи). 

 
 

9. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 
вивчають навчальну дисципліну «Дефектологія»: 

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання 
теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-
відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному 
занятті; залік у формі усної відповіді на два запитання з переліку питань). 

2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 
контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 

3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 
презентації. 

 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2 Тема 3 Тема 
4 

Тема 5 Тема 
6 

Тема 7  
30 

6 6 4 6 4 4 

Індивідуальна самостійна 
робота 

Індивідуальна самостійна  
робота 

 

20 

 

10 10 

Модульна контрольна  Модульна контрольна   



робота № 1 робота № 2 50 

25 25 

Всього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 

82–89 B  

добре 
74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

Дефектологія:Навчальна програма дисципліни: (для студентів спеціальності 053 - 
Психологія /  Світлана Хоркава. –Ужгород, 2017. – 9с. 

 
12.Рекомендована література 

 
Базова 

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 отклонениями 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.: Питер, 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 пособиеЕ.Архипова 

Мозаика-Синтез, 2015. 
13. Логопедия. Основы фонопедии  Е.В. Лаврова Учебное пособие для студентов 

вузов.М.,2016. 
 

Допоміжна 
 

1. Брязгунов И.П. Беседы о здоровье школьников. – М., 1992. 
2. Дефектологический словарь, 2изд. - М. 1970. 
3. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1992. 
4. Лапшин В. А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. - М., 1990. 
5. Личко А.Е. Подрастковая психиатрия. – Л., 1979. 
6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 1985. – С. 7-27. 
7. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития 

детей. -  М.. 1989, 
8. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: 

Учебное пособие. — Ростом и/Д: Феникс, 2000. 
9. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. 

В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб, 2001. – С. 195-236. 
10. Селецкий А.И. Психопатология детского возраста.- К.: Вища школа, 1987. 

 

13.Інтернет –ресурси 

- http://institut.smysl.ru/article/16.php. 
- www.flogiston.ru//libraru 
- www.yspu.uar.ru:810/vestnik/pedagogicheskiy/. 

http://institut.smysl.ru/article/16.php
http://www.flogiston.ru/libraru
http://www.yspu.uar.ru:810/vestnik/pedagogicheskiy/

