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Анотація дисципліни 
Навчальна дисципліна «Мовленнєві та сенсорні системи та їх 

порушення» є вибірковим компонентом у процесі фахової підготовки 
здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за 
спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», додаткова спеціальність 016 
«Спеціальна освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження вивчення 
навчальної дисципліни є дослідження порушень сенсорних та мовленнєвих 
аналізаторів, формування у майбутніх спеціалістів адекватного ставлення до 
осіб з особливими освітніми проблемами; забезпечення 
готовності_професійно здійснювати_правильний психолого-педагогічний 
супровід даної категорії дітей, диференційовано вирішувати питання щодо їх 
навчання, виховання та корекційно-відновлювального впливу з метою їх 
інтеграції в сучасну систему соціальних стосунків. 

Мета курсу – висвітлити закономірності і особливості розвитку, 
виховання та навчання дітей з мовленнєвими та сенсорними порушеннями, у 
яких внаслідок фізичного або морфологічного дефекту порушується 
нормальний хід загального розвитку. Показати, що такі відхилення в 
розвитку, а саме: стійкі порушення слухової функції (глухі, туговухі); 
порушення зору (сліпі та слабозорі); тяжкі порушення мови (діти-логопати); 
комплексним порушенням ряду функцій (сліпоглухі діти, у яких порушення 
слуху або зору поєднується з розумовою відсталістю, що викликано 
хвороботворним впливом і викликає необхідність створення спеціальних 
умов для навчання та виховання таких дітей).  

Завдання курсу:  
- ознайомлення з особливостями розвитку, виховання та навчання різних 

категорій дітей з вадами;  
- визначити структуру дефекту при різних аномаліях та потенціальні 

можливості розвитку особистості кожної категорії дітей з фізичними та 
розумовими вадами;  

- обґрунтувати принципи створення і розвитку системи спеціальних 
закладів для виховання дітей з метою здійснення оптимального впливу на хід 
розвитку, формування активної соціальнокорисної особистості до 
самостійної трудової діяльності.  



 
 

Очікувані результати вивчення курсу 
Загальні компетентності: 
КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
Спеціальні (фахові) компетентності: 
КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 
раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно 
до їхніх можливостей. 
КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у 
непередбачуваних умовах праці. 
КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 
застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 
КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами. 
КС-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для 
постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, 
перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя 
людини. 
КС-21. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 
раннього і дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх 
можливостей (інклюзивна освіта). 
КС-22. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, 
медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності.  
КС-23. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну роботу з 
урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, 
слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних 
можливостей осіб із особливими освітніми потребами.  
КС-24. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у 
роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, 
доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення.  
КС-25. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-
педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.  



СК-26. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними 
порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого 
ставлення до їх індивідуальних потреб. 

 
 

Програмні результати навчання 
ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями 
розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності 
дітей з особливими освітніми потребами. 
ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та 
школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і 
дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.  
ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими 
дітьми результатами. 
ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням 
вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, 
дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його 
ефективності. 
ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних 
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта 
педагогічної праці. 
ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального 
здоров’я дітей. 
ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини. 
ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій 
навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та 
створенні зони найближчого розвитку. 
ПР-23. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти 
сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично 
оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на 
основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо 
створення найоптимальніших умов для здобуття освіти. 
ПР-24. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів 
психологопедагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з 
врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей; 
організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 



особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну 
діяльність. 
ПР-25. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних 
закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних 
класів у закладах загальної середньої освіти тощо. 
ПР-26. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними 
порушеннями (інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій 
тощо), реалізовувати корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх 
психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, 
можливостей та здібностей. 
ПР-27. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, 
технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання 
дітей з особливими освітніми потребами, що сприяють соціальній адаптації 
осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та 
виробничої діяльності. 
ПР-28. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і 
функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми 
потребами. 
ПР-29. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах інклюзії у ролі вчителя-дефектолога, асистента 
вихователя закладу дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної 
середньої освіти тощо. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 
щовівторка і щочетверга, з 12.00 до 16.00.  

E-mail викладача: nataliya76fedorova@gmail.com 
 


