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Навчальна програма вивчення дисципліни «Основи 
дефектології та логопедії» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрям 
підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта та практична 
психологія.

▪ Предметом вивчення навчальної дисципліни є розгляд особливостей
навчання та виховання аномальних дітей, системи корекційно-
логопедичної роботи при мовленнєвих порушеннях.

▪ Міждисциплінарні зв’язки: «Інклюзивна освіта», «Педіатрія», 
«Основи медицини», «Вікова фізіологія та валеологія», «Загальна
психологія», «Дитяча психологія», «Дошкільна педагогіка», 
«Психологія дитячого колективу», «Соціальна психологія», 
«Педагогічна психологія».



Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення навчальної дисципліни є наступне:
формування поняття про особливості теорії і практики спеціальної (особливої) освіти людей з 
відхиленнями у фізичному і інтелектуальному розвитку, для яких освіта у звичайних
педагогічних умовах, при допомозі загальнопедагогічних методів і засобів, утруднена або не 
можлива; забезпечення необхідної теоретичної і елементи практичної підготовки майбутніх
спеціалістів з питань, пов’язаних із розумінням особливостей аномального розвитку, 
комплексного вивчення дітей різних категорій і системного підходу в організації корекційно-
педагогічної допомоги.

Основні завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами 
вивчення: загальні, спеціальні (коротко).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи дефектології та логопедії» є: сформувати
позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; 
готовність фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та 
здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції
психофізичного розвитку; висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу навчання, 
виховання та корекції порушень дітей з психофізичними вадами в Україні; сформувати у 
студентів навички та вміння творчо застосовувати професійні знання на 
практиці; організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових
знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними
виданнями з фаху, іншими літературними джерелами.



Очікувані результати навчання (коротко).

Може володіти теоретичними засадами методики формування різних видів
мовленнєвої діяльності у дошкільників;
Вміє добирати і застосовувати методи та прийоми формування
мовленнєвої діяльності у дошкільників та молодших школярів;
Знає як користуватися методичною літературою для організації
корекційно-логопедичної роботи з дітьми;
Вміє планувати і організовувати роботу з формування діяльності
дошкільників з мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільних закладів;
Здатним спираючись на психофізичні можливості дитини, обрати 

адекватні шляхи формування у неї різних видів діяльності;
Здатний здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями мовлення, 
планувати та проводити з ними корекційно-розвивальну роботу на основі
диференційованого та індивідуального підходу;
Здатний застосовувати найновіші досягнення в логопедії, здійснювати
науково-дослідницьку та методичну діяльність.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (перелік тем):

Тема 1. АНОМАЛЬНІ ДІТИ. 
Тема 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА.
Тема3.СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО 
РОВЗИТКУ.
ТЕМА 4. ДІТИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.
ТЕМА 5. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМ АНАЛІЗАТОРІВ.
ТЕМА 6. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ.
ТЕМА 7. ДІТИ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ.

Основи логопедії:

Тема 8. ЛОГОПЕДІЯ ЯК НАУКА ПРО ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ.
Тема 9. ЕТІОЛОГІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ.
Тема 10. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ МОВЛЕННЯ.


