
Опис окремої одиниці освітньої програми 
ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ  
Тип дисципліни: нормативна 
Семестр: четвертий 
Обсяг дисципліни:  Загальна кількість годин – 60 (у кредитах ЄКТС – 2), аудиторні години: 
лекції – 16, практичні – 16; самостійна робота – 28. 
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент  Садова Ірини Ігорівна 
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: предмет, мету і завдання дефектології як науки; основні категорії дітей з аномаліями 
розвитку; причини порушень роботи аналізаторних систем; особливості розвитку дітей з 
різним ступенем порушення слуху і зору; причини порушень інтелектуального розвитку 
дитини; класифікацію порушень мовлення; основні принципи корекційної роботи з дітьми-
логопатами; роль вчителя у навчанні, розвитку і вихованні дітей з особливими потребами. 
уміти: здійснювати первинну психодіагностику з метою встановлення характеру дефекту; 
визначати структуру порушення при різних аномаліях; здійснювати корекційно-педагогічну 
роботу з дітьми, які мають певні психофізичні порушення; створювати умови для здійснення 
компенсаторної роботи; здійснювати профілактичну роботу, метою якої є попередження 
відхилень у розвитку дітей; здійснювати первинне обстеження дітей з метою встановлення 
характеру мовленнєвого порушення. 
Спосіб навчання:  аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Педагогічна та вікова 
психологія», «Загальні основи педагогіки», «Дидактика» 
Зміст навчальної дисципліни:  Предмет і завдання дефектології. Діти з особливими 
освітніми потребами (загальна характеристика). Діти з порушенням слуху. Характеристика 
дітей з порушенням зору. Діти з порушенням мовлення. Характеристика розумово відсталих 
дітей. Характеристика дітей із затримкою психічного розвитку. Діти з іншими вадами 
розвитку. Організація та зміст роботи психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). 
Рекомендована література: 
1. Пантюк Т. та ін. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / Т. 
Пантюк, О. Невмержицька, М. Пантюк. – Дрогобич, 2011.  
2. Педагогічна робота з дітьми з функціональними обмеженнями. Навчально-методичний 
посібник для педагогів / За ред. проф. Капської А. – К.: ДЦССМ, 2003. – С. 134–146. 
3. Синьов В.М. Основи дефектології / В.М. Синьов, Г.М. Коберник. – К.: Вища школа, 1994. – 
143 с. 
4. Садова Ірина. Основи дефектології : підручник [для студентів ОКР “Бакалавр” галузі знань 
0101. “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102. “Початкова освіта”]. / І.Садова. – 
Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, 2011. – 230 с. 
5.Садова Ірина. Основи дефектології. Навчально-методичні матеріали до практичних занять та 
самостійної роботи студентів Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Бакалавр” 
галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / І.І. 
Садова. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 
університету  імені Івана Франка, 2011. – 82 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: усні відповіді, контрольна робота, виконання індивідуального 
завдання.  

- підсумковий контроль – залік. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 



Кафедра: педагогіки та методики початкової освіти. 
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