
 

1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ДЕФЕКТОЛОГІЯ З МЕТОДИКОЮ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИ 

УСКЛАДНЕНИХ ВАДАХ РОЗВИТКУ 

 

Для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

 

Автори: 

Шапочка К.А., доцент кафедри педагогіки та 

інклюзивної освіти, 

доктор філософії в галузі освіти 

 

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та інклюзивної освіти  

від «27» серпня 2018 р. 

 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії  

факультету дошкільної та початкової освіти  «29» серпня 2018р. 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету дошкільної та початкової освіти 

«   » ___________ 2018 р. 

 

Миколаїв – 2018 

 



 

2 

 

 

ЗМІСТ 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 

2. Навчальна  програма дисципліни. 

3. Робоча навчальна програма дисципліни. 

4. Програма практичної підготовки. 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів. 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання. 

7. Конспект лекцій з дисципліни. 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни. 

9. Комплекс завдань для поточного контролю знань. 

10.  Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

11.  Завдання на курсові та дипломні проекти; 

12.  Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

13. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

14. Тести для підсумкового контролю; 

15. Список методичних рекомендацій та розробок викладача; 

16.  Методичні матеріали, що сприяють самостійній роботі студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________ Н. І. Василькова  

05 вересня 2018 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЕФЕКТОЛОГІЯ З МЕТОДИКОЮ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИ 

УСКЛАДНЕНИХ ВАДАХ РОЗВИТКУ 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта 

Факультет: дошкільної та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 навчальний рік 



 

4 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Дефектологія з методикою логопедичної 

роботи при ускладнених вадах розвитку» для студентів ОКР «бакалавр» за 

напрямом підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 

 

Розробник: Шапочка Катерина Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки та 

інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук , доцент ___________ (Шапочка 

К.А.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки та інклюзивної освіти  

Протокол № 1 від « 27 » серпня 2018 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Хайруддінов М.А.) 

«28» серпня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

Педагогічна освіта Дисципліна за вибором 

студента Напрям підготовки   

0101 Педагогічна освіта 

Модулів –  

Спеціальність 

(професійне 

спрямування):    

6.010101 Дошкільна 

освіта. 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
2 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних:  

І семестр – 1,1; 

ІІ семестр – 3,3; 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

10  

Практичні, семінарські 

30  

Лабораторні 

0 0 

Самостійна робота 

80  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 80 год. – 

аудиторні заняття, 160 год. – самостійна робота (33 % / 67 %). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

В сучасній загальній та спеціальній педагогіці декларується положення про 

необхідність раннього виявленння і подолання порушень у психофізичному 

розвитку дитини. Це має виключно важливе значення для формування особистості 

дитини, для підготовки її до шкільного навчання. Студентам, майбутнім 

дошкільним педагогам, вихователям необхідно мати уявлення про всі основні види 

порушень психофізичного розвитку, і, в першу чергу, – інтелектуальні, мовленнєві, 

про причини їх виникнення, а також про шляхи їх подолання та корекції. Саме це в 

сутності можна визначити як основу корекційних, а у їх складі – логопедичних, 

знань. 

Мета курсу – озброїти студентів сучасними знаннями корекційної педагогіки і 

психології; допомогти студентам, майбутнім спеціалістам у галузі дошкільної 

освіти, на основі активної самостійної роботи систематизувати, уточнювати та 

поширювати свої знання з дефектології з методикою логопедичної роботи при 

ускладнених вадах розвитку, засвоїти прийоми виявлення, корекції та попередження 

порушень психофізичного розвитку. 

Основним завданням курсу є: надання студентам достовірних знань в галузі 

дефектології, уявлень про основні категорії дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, про психолого-педагогічні діагностичні заходи, про специфіку навчання 

та виховання дітей різних категорій, про основні типи закладів для цих категорій 

дітей. 

Перелік компетентностей, якими повинні оволодіти студенти в процесі 

вивчення курсу «Дефектологія з методикою логопедичної роботи при ускладнених 

вадах розвитку»: 

І. Загальопредметні: 

1. Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти. 
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2. Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю. 

3. Здатність усвідомлювати національну та загальнолюдську культуру, 

духовно-моральні основи життя людини і людства. 

4. Здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу. 

5. Здатність до співпраці в дошкільному навчальному закладі з колегами і 

роботі в колективі. 

ІІ. Фахові: 

6. Вміти опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем 

діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

7. Вміти опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з 

технологіями і методиками навчання дітей з різними порушеннями психофізичного 

розвитку. 

8. Вміти добирати дидактичний матеріал, який зорієнтований на 

формування мовленнєвої діяльності дітей. 

9. Вміти складати конспекти інтегрованих занять, що мають на меті 

подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. 

10. Вміти аналізувати заняття з розвитку мовлення із погляду реалізації у 

його змісті навчальної, розвивальної і виховної мети. 

11. Вміти визначати вид дизонтогенезу. 

12. Вміти надавати консультативну допомогу дітям та батькам дітей ,які 

мають труднощі під час навчання. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні засади дефектології. 

Тема 1. Дефектологія як наука. 

Дефектологія як наука, предмет її дослідження та основна мета. Галузі 

дефектології. Основні завдання дефектології. Зв’язок дефектології з іншими 

науковими дисциплінами. Значення цього зв’язку для розвитку дефектології. 

Тема 2. Історія становлення дефектології. 

Розвиток дефектології в різні історичні епохи. Вчення Л.С. Вигодського. 

Вчення О.Р. Лурія. Відкриття перших навчально-виховних закладів для дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Тема 3. Причини та закономірності психічного дизонтогенезу. 

Основні закономірності психічного розвитку дитини. Критичні періоди та 

характерні їх особливості. Поняття «дизонтогенії». Етіологія і патогенез 

дизонтогеній. Співвідношення симптомів дизонтогенезу і хвороби. 

Тема 4. Загальна характеристика дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

Загальна характеристика основних розділів дефектології і категорії клієнтів, які 

відносяться до кожного з них. 

Тема 5. Характеристика законодавства щодо регулювання життєдіяльності 

людей з обмеженими можливостями. 

Характеристика міжнародного законодавства щодо регулювання 

життєдіяльності людей з обмеженими можливостями ратифікованих Україною. 

Характеристика Законів України, що регулювання життєдіяльності людей-інвалідів. 

Змістовий модуль 2. Логопедія як наука. 

Тема 6. Науково-теоретичні основи логопедії. 

Оволодіння мовленням дитиною дошкільного віку. Основні закономірності 

розвитку мовлення. Особливості пізнавальної діяльності дітей із порушеннями 
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мовлення. Зв’язок мовної діяльності із структурами мозку. Вплив порушення 

мовлення на загальний розвиток дитини і на оволодіння грамотою. 

Тема 7. Загальна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 

Розвиток вищих психічних функцій у дітей з вадами мовлення. Профілактична 

робота з дітьми дошкільного віку із мовленнєвими розладами. 

Тема 8. Класифікація мовних вад. 

Клініко-психологічна класифікація розладів мовлення: порушеннями усного 

мовлення, порушення писемного мовлення. Психолого-педагогічна класифікація 

мовленнєвих порушень: ФНМ, ФФНМ, ЗНМ. 

Тема 9. Історія становлення логопедії як науки. 

Розвиток логопедії в різні історичні епохи. Вчення М. Хватцева. Вчення 

Є. Левіної. Відкриття перших навчально-виховних закладів для дітей з 

порушеннями психофізичного та мовленнєвого розвитку. 

Змістовий модуль 3. Методика логопедичної роботи при ускладнених вадах 

розвитку. 

Тема 10. Методика логопедичної роботи. 

Характеристика основних етапів становлення мовлення в нормі. Особливості 

логопедичної роботи на кожному етапі мовленнєвого розвитку дитини. Загальна 

характеристика основних видів логопедичної роботи. 

Тема 11. Загальна характеристика логоритміки. 

Логоритміка як основа логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що 

мають порушення мовленнєвого розвитку. Характеристика основних видів 

логоритміки: корекційної ритміки, фонетичної ритміки, логопедичної ритміки. 

Тема 12. Особливості логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку. 

Основні форми порушення мовлення: зовнішнє та внутрішнє. Вчення 

Л.С. Виготського про становлення зовнішнього та внутрішнього мовлення у дітей 

дошкільного віку. Поняття про ускладнені вади розвитку. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п л/б ср 

1 2 3 4 5 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади дефектології. 

Тема 1. Дефектологія як наука. 10 2 2  6 

Тема 2. Історія становлення 

дефектології. 
8  2  

6 

Тема 3. Причини та закономірності 

психічного дизонтогенезу. 
8  2  

6 

Тема 4. Загальна характеристика 

дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

10 2 2  

6 

Тема 5. Характеристика 

законодавства щодо регулювання 

життєдіяльності людей з 

обмеженими можливостями. 

8  2  

6 

Разом за змістовим модулем 1 44 4 10  30 

Змістовий модуль 2. Логопедія як наука. 

Тема 6. Науково-теоретичні основи 

логопедії. 
7  2  5 

Тема7. Загальна характеристика 

дітей з порушеннями мовлення. 
7  2  

5 

Тема 8. Класифікація мовних вад. 
11 2 4  

5 

Тема 9. Історія становлення 

логопедії як науки. 
7  2  

5 

Разом за змістовим модулем 4 32 2 10  20 

Змістовий модуль 3. Методика логопедичної роботи при ускладнених вадах 

розвитку. 

Тема 10. Методика логопедичної 

роботи. 
16 2 4  10 

Тема 11. Загальна характеристика 

логоритміки. 
12  2  10 

Тема 12. Особливості логопедичної 

роботи при ускладнених вадах 

розвитку. 

16 2 4  10 

Разом за змістовим модулем 3 44 4 10  30 

Усього  120 10 30  80 
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5. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Дефектологія як наука. 2 

2. Історія становлення дефектології. 2 

3. Причини та закономірності психічного дизонтогенезу. 2 

4. Загальна характеристика дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

2 

5. Характеристика законодавства щодо регулювання 

життєдіяльності людей з обмеженими можливостями. 

2 

6. Науково-теоретичні основи логопедії. 2 

7. Загальна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 2 

8. Класифікація мовних вад. 4 

9. Історія становлення логопедії як науки. 2 

10. Методика логопедичної роботи. 4 

11. Загальна характеристика логоритміки. 2 

12. Особливості логопедичної роботи при ускладнених вадах 

розвитку. 

4 

Разом: 30 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Дефектологія як наука. 6 

2. Історія становлення дефектології. 6 

3. Причини та закономірності психічного дизонтогенезу. 6 

4. Загальна характеристика дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

6 

5. Характеристика законодавства щодо регулювання 

життєдіяльності людей з обмеженими можливостями. 

6 

6. Науково-теоретичні основи логопедії. 5 
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7. Загальна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 5 

8. Класифікація мовних вад. 5 

9. Історія становлення логопедії як науки. 5 

10. Методика логопедичної роботи. 10 

11. Загальна характеристика логоритміки. 10 

12. Особливості логопедичної роботи при ускладнених вадах 

розвитку. 

10 

Разом: 80 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу – це вид науково-

дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, 

відображає певний рівень його навчальної компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 

час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 

зміст навчального курсу.  

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 

презентації PowerPoint: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 

список використаних джерел. 

 

8. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням компʼютерних інформаційних технологій (PowerPoint –Презентація), 

семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи. 
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2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

інтерактивні методи навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни та 

зацікавленості. 

 

9. Методи контролю 

Для оцінки знань, умінь і навичок студентів при вивченні даного курсу 

використовуються наступні методи контролю: фронтальне опитування, письмове 

опитування, практичні заняття, контрольні роботи, творчі завдання, реферати. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

МКР Накопичув

альні бали  

Підсумко

вий 

контроль  

Сума 

ЗМ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
50 

300 100 400 

10 10 10 10 10 

ЗМ 2 

100 

Т6 Т7 Т8 Т9 

10 10 20 10 

ЗМ 3 

Т10 Т11 Т12 

20 10 20 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейропатопсихологии. – 

М., 1994. 

2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

3. Дефектологічний словник / за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ, 2003. 

4. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовый язык. – М., 2002. – 270 с. 

5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность “Дефектология”. – К., 

1984. 

6. Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных 

дошкольников / Под ред. Носковой Л.П. – М.. 1989. 

7. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1991. 

8. Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із 

ЗПР у школі інтенсивної педагогічної корекції. – К., 2005. 

9. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Стребелевой Е.А. – М., 2000. 

10. Спирова И.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нарушениями речи. М,1989. 

11. Стадненко Н.М., Обухівська А.Г. Діагностика відхилень у розумовому 

розвитку. – К., 1999. 

12. Тарасун В.В., Хворова Г.І. Концепція РДА. – К., 2004. 

13. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду. – М., 1987. 

14. Хрестоматія по логопедії / За ред. М.К. Шеремет. – К., 2005. 

15. Чиркина Т.Б., Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Основы логопедии. – М., 1989. 

 

Допоміжна 

1. Гвоздев А.Н., Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 
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2. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В. Психологічна служба та психолого-

медико-педагогічні консультації системи освіти України. – К., 2005. 

3. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения. – М., 1973. 

4. Конопляста С.Ю. Ринолалія // Педагогіка та методика: спеціальні. – К., 2005. 

5. Отбор детей во вспомагательные школы / Под ред. С.Д. Забрамной. – М,1971. 

6. Психологический словарь. – М., 1983. 

7. Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С.Ляпидевского. – М., 

1969. 

8. Тарасун В.В. Тесты учебных способностей для 1 кл. // Серия “Учитель и 

пиходиагностика”. – № 3. – К., 1992. 

9. Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. – М., 1969. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=170 

2. www.google.com.ua 

3. www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=170
http://www.google.com.ua/
http://www.wikipedia.org/
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Дефектологія з 

методикою логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку» складена 

к.пед.н., доцентом Шапочкою Катериною Анатоліївною відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010101 Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми навчання і виховання 

дітей з різноманітними дефектами психічного і фізичного розвитку. Забезпечення 

оптимальних умов їхнього виховання, навчання та підготовки до самостійного 

активного суспільно корисного життя в нормальному соціальному оточенні. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення курсу «Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку» здійснюється у тісному 

зв’язку з іншими навчальним дисциплінами. Методологічні основи засвоєння курсу 

становлять такі навчальні дисципліни: вікова фізіологія і валеологія, основи 

медичних знань, педіатрія, загальна педагогіка, психологія дитяча, основи 

дефектології та логопедії, логопедія з практикумом, нейропсихологічі основи 

пізнавальної діяльності дітей з ТПМ, ігри в логопедичній роботі. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

загальні засади дефектології; логопедія як наука; методика логопедичної роботи при 

ускладнених вадах розвитку. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – озброїти студентів сучасними знаннями корекційної педагогіки і 

психології; допомогти студентам, майбутнім спеціалістам у галузі дошкільної 

освіти, на основі активної самостійної роботи систематизувати, уточнювати та 

поширювати свої знання з дефектології з методикою логопедичної роботи при 

ускладнених вадах розвитку, засвоїти прийоми виявлення, корекції та попередження 

порушень психофізичного розвитку. 

Основним завданням курсу є: надання студентам достовірних знань в галузі 

дефектології, уявлень про основні категорії дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, про психолого-педагогічні діагностичні заходи, про специфіку навчання 
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та виховання дітей різних категорій, про основні типи закладів для цих категорій 

дітей. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

13. Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти. 

14. Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю. 

15. Здатність усвідомлювати національну та загальнолюдську 

культуру, духовно-моральні основи життя людини і людства. 

16. Здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу. 

17. Здатність до співпраці в дошкільному навчальному закладі з 

колегами і роботі в колективі. 

 

ІІ. Фахові:  

18. Вміти опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем 

діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного 

віку. 

19. Вміти опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення 

з технологіями і методиками навчання дітей з різними порушеннями 

психофізичного розвитку. 

20. Вміти добирати дидактичний матеріал, який зорієнтований на 

формування мовленнєвої діяльності дітей. 

21. Вміти складати конспекти інтегрованих занять, що мають на меті 

подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. 
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22. Вміти аналізувати заняття з розвитку мовлення із погляду 

реалізації у його змісті навчальної, розвивальної і виховної мети. 

23. Вміти визначати вид дизонтогенезу. 

24. Вміти надавати консультативну допомогу дітям та батькам дітей 

,які мають труднощі під час навчання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Загальні засади дефектології. 

Тема 1. Дефектологія як наука. 

Дефектологія як наука, предмет її дослідження та основна мета. Галузі 

дефектології. Основні завдання дефектології. Абілітація, компенсація, корекція 

відхилень у розвитку. Умови розвитку компенсаторних процесів. Корекція 

аномального розвитку. Принципи корекційно-виховної роботи з аномальними 

дітьми. Зв’язок дефектології з іншими науковими дисциплінами. Значення цього 

зв’язку для розвитку дефектології. 

Тема 2. Історія становлення дефектології. 

Розвиток дефектології в різні історичні епохи. Вчення Л.С. Вигодського. 

Вчення О.Р. Лурія. Відкриття перших навчально-виховних закладів для дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Тема 3. Причини та закономірності психічного дизонтогенезу. 

Основні закономірності психічного розвитку дитини. Закономірності 

психічного розвитку дитини. Основні характеристики стадій психічного розвитку. 

Вікові кризи. Критичні періоди та характерні їх особливості. Рушійні сили 

психічного розвитку. Основні суперечності в розвитку дитини дошкільного віку. 

Особливості формування психомоторних функцій у дитині на ранніх етапах 



 

21 

 

онтогенезу. Поняття «дизонтогенії». Етіологія і патогенез дизонтогеній. 

Співвідношення симптомів дизонтогенезу і хвороби. 

Тема 4. Загальна характеристика дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

Загальна характеристика основних розділів дефектології і категорії клієнтів, які 

відносяться до кожного з них, таких як: з вадами зору (сліпі та слабозорі), з вадами 

слуху (глухі та туговухі), з вадами опорно-рухового апарату, з вадами 

інтелектуального розвитку (ЗПР та розумова відсталість), з вадами емоційного 

розвитку (синдром раннього дитячого аутизму), з поведінковими розладами, з 

комбінованими дефектами. 

Тема 5. Характеристика законодавства щодо регулювання життєдіяльності 

людей з обмеженими можливостями. 

Характеристика міжнародного законодавства щодо регулювання 

життєдіяльності людей з обмеженими можливостями ратифікованих Україною. 

Характеристика статей Конституції України, що гарантують права і свободи людям 

з обмеженими можливостями життєдіяльності. Характеристика Законів України, 

Постанов Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Наказів Президента 

України, що регулювання життєдіяльності людей з обмеженими можливостями. 

Змістовний модуль 2. Логопедія як наука. 

Тема 6. Науково-теоретичні основи логопедії. 

Оволодіння мовленням дитиною дошкільного віку. Основні закономірності 

розвитку мовлення. Особливості пізнавальної діяльності дітей із порушеннями 

мовлення. Зв’язок мовної діяльності із структурами мозку. Вплив порушення 

мовлення на загальний розвиток дитини і на оволодіння грамотою. 

Тема 7. Загальна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 

Розвиток вищих психічних функцій (сприйняття, памʼять, увага, уява, мислення, 
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мовлення) у дітей з вадами мовлення. Профілактична робота з дітьми дошкільного 

віку із мовленнєвими розладами. 

Тема 8. Класифікація мовних вад. 

Клініко-психологічна класифікація розладів мовлення: порушеннями усного 

мовлення, порушення писемного мовлення. Психолого-педагогічна класифікація 

мовленнєвих порушень: фонетичного фонетико-фонематичні, лексико-граматичне 

недорозвинення мовлення загальне недорозвинення мовлення.  

Тема 9. Історія становлення логопедії як науки. 

Розвиток логопедії в різні історичні епохи. Вчення М. Хватцева. Вчення 

Є. Левіної. Відкриття перших навчально-виховних закладів для дітей з 

порушеннями психофізичного та мовленнєвого розвитку. 

Змістовний модуль 3. Методика логопедичної роботи при ускладнених вадах 

розвитку. 

Тема 10. Методика логопедичної роботи. 

Характеристика основних етапів становлення мовлення в нормі. Особливості 

логопедичної роботи на кожному етапі мовленнєвого розвитку дитини. Загальна 

характеристика основних видів логопедичної роботи: дшкільної логопедичної 

роботи, шкільної логопедичної роботи, логопедичної роботи з підлітками, 

логопедичної роботи з дорослими. 

Тема 11. Загальна характеристика логоритміки. 

Логоритміка як основа логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що 

мають порушення мовленнєвого розвитку. Характеристика основних видів 

логоритміки: корекційної ритміки, фонетичної ритміки, логопедичної ритміки. 

Особливості проведення логоритміки на кожному етапі дошкільного дитинства. 

Тема 12. Особливості логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку. 

Основні форми порушення мовлення: зовнішнє (експресивне) та внутрішнє 

(імпресивне). Вчення Л.С. Виготського про становлення зовнішнього та 

внутрішнього мовлення у дітей дошкільного віку. Вчення Л.С. Виготського про зони 
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актуального та найблищого розвитку та особливості його застосуваня в 

логопедичній роботі при ускладнених вадах розвитку. Поняття про ускладнені вади 

розвитку. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейропатопсихологии. – 

М., 1994. 

2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

3. Дефектологічний словник / за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ, 2003. 

4. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовый язык. – М., 2002. – 270 с. 

5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность “Дефектология”. – К., 

1984. 

6. Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных 

дошкольников / Под ред. Носковой Л.П. – М.. 1989. 

7. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1991. 

8. Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів 

із ЗПР у школі інтенсивної педагогічної корекції. – К., 2005. 

9. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Стребелевой Е.А. – М., 2000. 

10. Спирова И.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нарушениями речи. М,1989. 

11. Стадненко Н.М., Обухівська А.Г. Діагностика відхилень у розумовому 

розвитку. – К., 1999. 

12. Тарасун В.В., Хворова Г.І. Концепція РДА. – К., 2004. 

13. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду. – М., 1987. 

14. Хрестоматія по логопедії / За ред. М.К. Шеремет. – К., 2005. 

15. Чиркина Т.Б., Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Основы логопедии. – М., 1989. 
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Допоміжна 

Гвоздев А.Н., Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 

Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В. Психологічна служба та психолого-

медико-педагогічні консультації системи освіти України. – К., 2005. 

Земцова М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения. – М., 1973. 

Конопляста С.Ю. Ринолалія // Педагогіка та методика: спеціальні. – К., 2005. 

Отбор детей во вспомагательные школы / Под ред. С.Д. Забрамной. – М,1971. 

Психологический словарь. – М., 1983. 

Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С.Ляпидевского. – М., 1969. 

Тарасун В.В. Тесты учебных способностей для 1 кл. // Серия “Учитель и 

пиходиагностика”. – № 3. – К., 1992. 

Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. – М., 1969. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточне усне опитування, 

поточні письмові самостійні роботи, контрольні роботи, тестові технології, 

підсумкова комплексна контрольна робота. 
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Інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських / практичних /лабораторних занять 

 

Практичні заняття (грец. prakticos - діяльний) - форма навчального заняття, на 

якому педагог організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їх практичного 

застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань. У структурі 

практичного заняття домінує самостійна робота студентів. Практичні і лабораторні 

заняття отримали поширення в університетській освіті у другій половині XIX ст.. 

Зусиллями М.В. Ломоносова лекція знайшла поєднання з практичними заняттями і 

науково-дослідною роботою. 

Практичні заняття орієнтовані на вирішення наступних завдань: 

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній професійній 

діяльності; 

- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються; 

- розвитку самостійності тощо. 

Методика підготовки і проведення лабораторно-практичних робіт охоплює 

декілька етапів: 

Попередня підготовка до практичної/лабораторної роботи полягає у вивченні 

студентами теоретичного матеріалу у відведений для самостійної роботи час, 

ознайомлення з інструктивними матеріалами з метою усвідомлення завдань 

проектної роботи, тощо. 

Самостійне виконання студентами завдань відповідно до окресленої 

навчальною програмою тематики. 

Контроль і оцінювання викладачем результатів роботи студентів. 
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У практиці вищих навчальних закладів сформувалися різні підходи до 

методики проведення пралабораторних занять: 

1. За місцем лабораторних робіт у структурі навчальної дисципліни: виконання 

лабораторних робіт чи тематичного лабораторного практикуму після теоретичного 

курсу (послідовний метод); 

2. За організаційними особливостями: фронтальні лабораторні роботи (коли всі 

студенти виконують одне й те ж завдання на одному обладнанні) та групові 

лабораторні роботи (коли студенти поділені на підгрупи з 2-4 осіб, які виконують 

різні за тематикою, планом і змістом роботи). 

Фронтальні і групові форми лабораторно-практичних занять мають свої 

недоліки і переваги, які слід враховувати. До переваг фронтальних лабораторних 

робіт можна віднести: 

- безпосередній зв'язок з матеріалом, що вивчається, і засвоюється одночасно 

усіма студентами; 

- реалізацію принципів систематичності і послідовності; 

- сприятливі умови для викладача: усний інструктаж перед початком роботи і в 

процесі її виконання, підготовка типового обладнання, досить легкий контроль за 

виконанням студентами лабораторної роботи та її результатами. 

Обговорення результатів, яке здійснюється на даному чи наступному занятті, 

дозволяє їх узагальнити у процесі колективного обговорення, виявити типові 

помилки студентів та здійснити їх корекцію. 

Однак при фронтальних лабораторних роботах найчастіше використовується 

досить просте обладнання: 25-30 однотипних комплектів устаткування, і тому для 

проведення більш складних експериментальних досліджень доцільно організовувати 

індивідуально-групові роботи з використанням більш складного, сучасного 

обладнання. Вони мають різне дидактичне спрямування та вимагають різного рівня 

самостійності студентів. Науковці-методисти В.І. Мокін, В.О. Папьєв, О.В. Мокін 

пропонують використовувати такі різновиди лабораторних робіт як: 
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1. Ознайомчі лабораторно-практичні роботи, що передбачають формування вмінь і 

навичок користування приладами, пристроями, необхідних для виконання 

професійних завдань. 

2. Підтверджуючі лабораторно-практичні роботи, виконання яких має на меті 

підтвердження правильності отриманих теоретичних знань. 

3. Частково-пошукові лабораторно-практичні заняття, що стимулюють 

самостійність та творче мислення студентів. В інструкціях та методичних 

рекомендаціях до таких робіт окреслюється тема, мета, завдання, загальний план 

досліджень та орієнтований перелік запитань, на які слід знайти відповіді. Студенти 

самостійно деталізують план дослідження і вибирають траєкторію руху для 

досягнення мети дослідження. 

4. Дослідні практичні роботи мають лише мету дослідження, усі інші етапи роботи 

студенти планують самостійно. Такий вид лабораторних робіт вимагає великих 

часових затрат, високої інтелектуальної напруги і передбачає відповідне 

оцінювання. 

Наш досвід свідчить про можливість і необхідність диференційованого підходу до 

студентів при виконанні лабораторно-практичних робіт. У цьому випадку можлива 

система багатоваріантних завдань з правом вибору студентом рівня складності 

завдання і відповідної оцінки за його правильне виконання. Для виконання 

лабораторно-практичних робіт різного рівня складності студентів можна 

об'єднувати в гомогенні групи з урахуванням рівня їх підготовки (високий, середній, 

низький). Індивідуалізуючи завдання, викладач має окреслити рівень знань та умінь, 

який відповідає завданням вищої школи, і забезпечити безперервне його підвищення 

для кожної групи. При цьому заняття повинні організовуватися таким чином, щоб 

кожен студент (сильний, середній, слабкий) відчував підвищення рівня своєї 

підготовки. Індивідуалізуючи завдання лабораторно-практичних робіт, слід, 

зберігаючи цілісність системи теоретичної і практичної підготовки, їх взаємозв'язок, 
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розглядати їх як єдине ціле, у якому кожне заняття - це тематично завершена ланка 

навчального процесу. 

 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ПРОЕКТИ/РОБОТИ 

 

1. Основні методологічні принципи виявлення, вивчення, подолання та 

профілактики мовленнєвих порушень.   

2. Поняття норми та патології мовленнєвої діяльності.  

3. Негативний вплив мовленнєвих вад на формування всебічно-розвиненої 

особистості дитини 

4. Негативний вплив мовленнєвих вад на оволодіння грамотою. 

5. Закономірності формування мовленнєвих умінь і навичок в нормальних і 

атипових умовах. 

6.  Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

слуху. 

7. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

зору. 

8. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

емоційно-вольової сфери. 

9. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

10. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей із затримкою 

психічного розвитку. 

11. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

12. Формування первинних вмінь і навичок правильної вимови.  

13. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із ЗПР 
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14. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями зору 

15. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

слуху 

16. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

опорно-рухового апарату 

17. Статичні та динамічні артикуляційні вправи в логопедичній роботі. 

18.  Особливості корекційно-педагогічного впливу при різних розладах 

голосової функції.  

19. Особливості подолання заїкання.  

20. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями зору. 

21. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями слуху. 

22. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. 

23. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями емоційно-вольової сфери. 

24. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із затримкою психічного розвитку. 

25. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей-логопатів. 

26. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого року 

життя із загальним недорозвитком мовлення. 

27. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями зору. 

28. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями слуху. 

29. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗПР. 
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30. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

31. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями емоційно-вольової сфери. 
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Тестовий контроль 

 

Тести  

1 

Олігофренопедагогіка − це: 

а б в г 

а) розділ загальної педагогіки, який вивчає 

дітей із порушеннями психофізичного 

розвитку; 

б) педагогічна наука, про 

сутність та закономірності 

освіти, навчання і виховання 

дітей із вадами інтелекту, 

шляхи корекції порушень 

їхнього психофізичного 

розвитку; 

в) галузь педагогічної науки, яка 

систематизує знання про дітей із вадами 

розвитку; 

г) галузь дефектології. 

2 

Реабілітація – це  

а б в г 

а) система мультидисциплінарної 

допомоги дітям із порушеннями розвитку; 

б) первинне формування 

функцій і здібностей у дітей 

раннього віку з проблемами 

розвитку за рахунок 

створення спеціальних умов і 

соціального середовища; 

в) організований системний вплив на 

дитину з метою її соціалізації; 

г) застосування комплексу 

заходів медичного, 

соціального, освітнього і 

професійного характеру з 

метою підготовки чи 

перепідготовки індивідуума 

до найвищого рівня його 

функціональних здібностей. 

3 

Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) неуточнена 

розумова відсталість позначається таким шифром: 

а б в г 
а) F70; б) F74; 

в) F77; г) F79. 

4 

До якого ступеня розумової відсталості належать діти, серед яких 

зустрічаються випадки гіпертрофії пам’яті, надзвичайно розвиненої 

пам’яті на цифри, дати, події, імена тощо? а б в г 

а) глибока; б) тяжка; 
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в) помірна; г) легка. 

5 

Заклади для осіб з важким і глибоким ступенями розумової відсталості 

у поєднанні з хронічними психічними хворобами підпорядковані: 

а б в г 
а) Міністерству освіти і науки; б) Міністерству праці та 

соціальної політики; 

в) Міністерству охорони здоров’я; г) Міністерству внутрішніх 

справ. 

6 

Наповнюваність класів для уроків професійно-трудового навчання 

повинна складати (спеціальної школи) 

а б в г 
а) 4-6 учнів б) 5-6 учнів; 

в) 8-10 учнів  г) 10-12 учнів. 

7 

Основною формою організації навчальної та корекційної роботи в 

спеціальній (допоміжній) школі є 

а б в г 
а) екскурсія; б) урок; 

в) домашня самостійна робота; г) виробнича практика. 

8 

До якої групи включено основні категорії корекційної (спеціальної) 

педагогіки? 

а б в г 
а) спеціальна школа, корекція, виховання; б) виховання, навчання, 

розвиток, корекція; 

в) учитель, учні, школа, навчання; г) середовище, спадковість, 

реабілітація, абілітація. 

9 

Олігофренія − це: 

а б в г 

а) вид розумової відсталості (набуте 

слабоумство), при якому наявне 

порушення інтелектуальної діяльності в 

поєднанні з розладами емоційно-вольової 

сфери; 

б) вид розумової відсталості, 

який виникає внаслідок 

ураження центральної 

нервової системи у 

натальний період; 

в) стійке порушення пізнавальної 

діяльності на основі органічного ураження 

ЦНС; 

г) хвороба, яка 

характеризується 

відхиленнями в 

інтелектуальному розвитку. 
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10 

Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) інша розумова 

відсталість позначається таким шифром: 

а б в г 
а)F71; б) F73; 

в)F78; г) F79. 

11 

До якого ступеня розумової відсталості належать діти, у яких пам’ять 

формується повільно, матеріал запам’ятовується лише після 

багаторазових повторень і швидко забувається. Знання погано 

використовуються на практиці? 
а б в г 

а) глибока; б) тяжка; 

в) помірна; г) легка. 

12 

Дитячі будинки та будинки-інтернати для дітей-інвалідів (помірний та 

глибокий ступені розумової відсталості) підпорядковані: 

а б в г 
а) Міністерству освіти і науки; б) Міністерству праці та 

соціальної політики; 

в) Міністерству охорони здоров’я; г) Міністерству внутрішніх 

справ. 

13 

До спеціальних принципів роботи з дітьми з помірною, важкою та 

глибокою розумовою відсталістю належать принципи 

а б в г 

а) єдності педагогічного та медичного 

впливу, науковість; 

б) послідовності, 

наступності; 

в) практичної спрямованності, корекції; г) взаємодії вчителя, 

вихователя, психолога і 

батьків. 

14 

Який із перерахованих типів уроків не застосовується у масовій школі? 

а б в г 

а) пропедевтичний; б) формування нових знань, 

умінь і навичок; 

в) додаткової корекції знань і умінь; г) систематизації й 

узагальнення знань, умінь та 

навичок. 

15 Предметом олігофренопедагогіки є а б в г 
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а) діти із порушеннями психофізичного 

розвитку; 

б) педагогічна діяльність із 

надання допомоги дітям із 

вадами розвитку; 

в) закономірності управління розвитком і 

соціалізацією людей із розумовою 

відсталістю шляхом їх виховання і 

навчання, зокрема в освітніх закладах, і 

спеціальної роботи для забезпечення 

максимального формування адаптивних 

можливостей особистості і створення умов 

їх позитивної самореалізації; 

г) процес навчання і 

виховання дітей із 

порушеннями 

психофізичного розвитку. 

16 

Прогредієнтна форма деменції може набутися внаслідок пошкоджень 

а б в г а) головного мозку; б) енцефалітів; 

в) епілепсії; г) менінгітів. 

17 

У корекційній роботі з дітьми з епілептичною деменцією на перше 

місце виступає: 

а б в г 
а) дрібна моторика , невпевненість у собі; б) мовлення у процесі 

спілкування з однолітками; 

в) погана пам’ять, швидке забування, 

неохайність у побуті та праці; 

г) розсіяна увага, відсутність 

мотивації, негативні емоції. 

18 

До спеціальної школи (школи-інтернату) для розумово відсталих дітей 

не зараховуються діти з діагнозом з такими медичними показаннями: 

а б в г 

а) легка розумова відсталість; б) помірна розумова 

відсталість; 

в) важка розумова відсталість; г) органічна деменція різного 

походження, яка відповідає 

легкій та помірній розумовій 

відсталості. 

19 

У роботі з дітьми з помірною розумовою відсталістю провідними 

загально педагогічними принципами є:  

а б в г 
а) науковість, системність, послідовність; б) наочність, доступність, 

індивідуальний підхід; 

в) комплексний підхід, диференціації, 

активність; 

г) особистий приклад, 

науковість, диференціації. 
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20 

Олігофренопедагогіка включає такі розділи: 

а б в г 

а) загальні основи олігофренопедагогіки; 

спеціальна дидактика; теорія корекційного 

виховання; школознавство; 

б) корекційна 

психопедагогіка; спеціальна 

психологія; 

 

в) загальні основи педагогіки; 

методологічні основи дефектології; 

дидактика; виховання; 

г) дошкільна 

олігофренопедагогіка, 

шкільна 

олігофренопедагогіка, 

педагогіка дітей ЗПР; 

навчання і виховання осіб із 

глибокою розумовою 

відсталістю. 

21 

До якого ступеня розумової відсталості належать діти, у яких пам’ять 

формується повільно, матеріал запам’ятовується лише після 

багаторазових повторень і швидко забувається. Знання погано 

використовуються на практиці? 
а б в г 

а) глибока; б) тяжка; 

в) помірна; г) легка. 

22 

Провідним дефектом при деменції, що виникла внаслідок 

менінгоенцефалітів є 

а б в г 

а) порушення процесів пізнавальної 

діяльності; 

б) порушення мотиваційного 

та організаційного 

компонентів розумової 

діяльності; 

в) порушення емоційної сфери 

особистості; 
г) порушення моторики. 

23 

Щотижневе гранично допустиме навантаження учнів молодших класів 

(окрім корекційно-розвиткових занять) є 

а б в г 
а) 10 годин; б) 15 годин; 

в) 20 годин; г) 26 годин. 

24 Клінічними основами олігофренопедагогіки слугують: а б в г 
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а) анатомія, фізіологія і патологія людини; 

психопаталогія; невропатологія; генетика; 

клініка розумової відсталості; 

б) біологія; фізіологія вищої 

нервової діяльності; вікова і 

педагогічна психологія; 

в) психологія; психіатрія; патопсихологія; 

скопсихологія; 

г) клініка розумової 

відсталості; психоневрологія; 

психологія особистості; 

гігієна людини. 

25 

Соціалізація – це: 

а б в г 

а) застосування комплексу заходів 

медичного, соціального, освітнього і 

професійного характеру з метою 

підготовки чи перепідготовки 

індивідуума до найвищого рівня його 

функціональних здібностей 

б) процес становлення людини як 

соціальної істоти під впливом 

багатьох факторів –  екологічних, 

соціальних, економічних, 

психологічних, політичних тощо; 

в) становлення особистості людини на 

основі засвоєння нею елементів 

суспільної культури і соціальних 

цінностей; 

г) цілеспрямована пізнавальна 

діяльність людей з метою 

отримання знань, формування 

умінь та навичок або їх 

відновлення. 

26 

До якого ступеня розумової відсталості належать діти, у яких мовлення 

із затримкою, проте вони здатні використовувати його у своєму 

щоденному спілкуванні, підтримувати розмови на побутову тематику, 

брати участь у бесіді? 
а б в г 

а) глибока; б) важка; 

в) помірна; г) легка. 

27 

У корекційній роботі з дітьми з травматичною деменцією передусім 

слід враховувати 

а б в г 
а) динаміку втомлюванності дитини; б) особливості психічного 

розвитку дитини; 

в) зміст навчальної та виховної роботи; г) рівень уже отриманих навичок 

самообслуговування. 

28 

Структура уроку в спеціальній школі не містить 

а б в г а) загальнокорекційного етапу; б) виховного етапу; 

в) основного етапу; г) заключного етапу. 
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29 

До якого ступеня розумової відсталості належать діти, які 

запам’ятовують лише ту діяльність або ті явища чи процеси, які 

викликають у них позитивні емоційні переживання? 

а б в г 
а) глибока; б) тяжка; 

в) помірна; г) легка. 

30 

Непрогредієнтна форма деменції може бути внаслідок  

а б в г а) менінгіту;  б) епілепсії; 

в) шизофренії; г) сифілісу головного мозку. 

31 

Методи навчання – це: 

а б в г 

а) цілісна, заснована на досягненнях 

педагогічних наук і передового 

досвіду та на конкретному аналізі 

навчально-виховного процесу, система 

взаємопов’язаних заходів, дій; 

б) система педагогічних, 

психологічних і медичних 

заходів, спрямованих на 

послаблення або подолання вад 

розвитку учнів; 

в) діяльність, спрямована на 

поліпшення процесів розвитку і 

соціалізації дитини; 

г) способи впорядкованої 

взаємопов’язаної діяльності 

вчителя і учнів, спрямовані на 

реалізацію завдань освіти. 

32 

Хто може бути завідувачем інклюзивно-ресурсного центру? 

а б в г 
а) психіатр; б) невропатолог; 

в) педіатр; г) кваліфікований 

дефектолог. 

33 

Деменція як вид розумової відсталості може бути 

а б в г 
а) тільки непрогредієнтною; б) тільки прогредієнтною; 

в) прогредієнтною або непрогредієнтною; г) непрогредієнтною, але в 

пізньому віці. 

34 

Діти якого ступеня розумової відсталості завжди мають статус 

інваліда? 

а б в г 
а) глибокий б) тяжкий; 

в) помірний; г) легкий. 
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35 

На перше місце у корекційній роботі з дітьми з олігофренією, 

ускладненою порушенням динаміки нервових процесів виступає 

а б в г а) виправлення вад моторики; б) корекція уваги та пам’яті; 

в) зміцнення та врівноваження нервових 

процесів; 

г) корекція мовлення та 

мислення. 

36 

Розумова відсталість – це: 

а б в г 

а) стійке порушення пізнавальної 

діяльності на основі органічного 

дифузного ушкодження центральної 

нервової системи; 

б) відхилення у діяльності 

психічного розвитку людини; 

в) інтелектуальне порушення, яке 

передається генетичним шляхом; 

г) захворення людини, яке 

лікується тривалий час. 

37 

Діти якого ступеня розумової відсталості мають порушені смакові і 

нюхові відчуття, у результаті чого вони можуть їсти неїстівні 

предмети і практично не реагувати на різні запахи? 

а б в г 

а) глибока; б) тяжка; 

в) помірна; г) легка 

38 

Структура дефекту у дітей з вадами інтелекту за Л. С. Виготським 

включає: 

а б в г 

а) пізнавальні процеси, емоційно-вольові 

процеси, поведінка; 

б) психічні порушення, 

фізичні вади, соціальна 

дезаптація; 

в) недорозвиток психіки, порушення 

моторики, мовленнєві вади; 

г) первинні порушення, 

вторинні недоліки, подальші 

ускладнення. 

39 

Вимоги до рівня освіченості дітей із особливими освітніми потребами 

на рівні початкової загальної освіти визначає 

а б в г а) положення про спеціальну 

школу; 

б) державний стандарт початкової 

загальної освіти; 

в) базовий навчальний план; г) типовий навчальний план. 

40 
Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини в ІРЦ проводиться в 

обов’язковій присутності 
а б в г 
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а) батьків (осіб, що їх замінюють); б) вихователів, дошкільних 

закладів; 

в) юрисконсульта; г) вчителів спеціальної 

школи. 

41 

Абілітація − це: 

а б в г 

а) система мультидисциплінарної 

допомоги дітям із порушеннями розвитку; 

б) організований системний 

вплив на дитину з метою її 

соціалізації; 

в) первинне формування функцій і 

здібностей у дітей раннього віку з 

проблемами розвитку за рахунок 

створення спеціальних умов і соціального 

середовища; 

г) складний процес 

відновлення та перебудови 

функцій організму, внаслідок 

якого порушені функції 

заміщуються збереженими. 

42 

Деменція, як правило, може виникнути у дитини 

а б в г 

а) відразу після її народження;  б) на пізнішому етапі 

розвитку внаслідок 

перенесеного захворювання 

центральної нервової 

системи після 3-х років; 

в) на етапі статевого дозрівання внаслідок 

порушення емоційної сфери; 

г) на перехідному етапі від 16 

до 19 років внаслідок 

інфекційних хвороб. 

43 

Мотивація дитини до навчання – це вимога дидактичного принципу 

а б в г 
а) виховуючої спрямованності; б) систематичності і 

послідовності; 

в) активності й свідомості; г) корекційної спрямованості. 

44 

Причинами олігофренії дитини як правило не є 

а б в г 

а) неповноцінність генеративних клітин 

батьків; 

б) шкідливість, що діє на 

зародок і плід в період 

внутрішньоутробного 

розвитку; 

в) шкідливість, що діє під час пологів; г) фізичні вади батьків.  

45 
Діти якого ступеня розумової відсталості як правило страждають на 

хронічні захворювання внутрішніх органів, енурез, енкопрез, тощо? 
а б в г 
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а) глибокий; б) тяжкий; 

в) помірний; г) легкий. 

46 

Щотижневе гранично допустиме навантаження учнів старших класів 

(окрім корекційно-розвиткових занять) є 

а б в г 
а) 15 годин; б) 20 годин; 

в) 26 годин; г) 30 годин. 

47 

Інклюзивне навчання це: 

а б в г 

а) спроба залучити учнів з особливими 

освітніми потребами до 30 шкіл; 

б) комплексний процес 

забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти дітям із 

особливими потребами 

шляхом організації їхнього 

навчання у загальноосвітніх 

закладах; 

в) спеціальний набір форм, методів, 

способів, прийомів навчання і виховних 

засобів; 

г) застосування комплексу 

заходів медичного, 

соціального, освітнього і 

професійного характеру. 

48 

Інтелектуальний коефіцієнт (ІQ) будь-якої особи з легкою розумовою 

відсталістю (дебільність, F70) складає: 

а б в г 
а) 50-69; б) 20-34; 

в) 35-49; г) 0-19. 

49 

Навчально-реабілітаційні заклади підпорядковані: 

а б в г 
а) Міністерству освіти і науки; б) Міністерству праці та соціальної 

політики; 

в) Міністерству охорони здоров’я; г) Міністерству внутрішніх справ. 

50 

До завдань корекційно-розвиткових занять для дітей із помірною 

розумовою відсталістю не належить 

а б в г 
а) соціальна адаптація; б) корекція порушень 

розвитку; 

в) загальний фізичний розвиток у 

відповідності з їх можливостями;  
г) діагностика порушень. 
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№п/п Відповідь студента Позначка викладача +/- 
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Кількість прав. відпов.  
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