
 ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна  «Дефектологія»  відноситься  до навчальних дисциплін циклу

професійної підготовки освітньої програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Мета  навчальної  дисципліни:  висвітлення  основних  закономірностей  та
особливостей  розвитку,  виховання  та  навчання  дітей  з  порушеннями  психофізичного
розвитку (порушення зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, затримка психічного
розвитку, розумова відсталість, комбіновані порушення та ін.).

Завдання  навчальної  дисципліни: надання  студентам  теоретичних  знань  щодо
загальної характеристики різних категорій дітей з психофізичними порушеннями, етіології,
механізмів,  симптоматики,  класифікації,  динаміки  перебігу  даних  порушень  за  умов
цілеспрямованого навчання та виховання; формування у студентів категоріальних понять із
дефектології, умінь правильно діагностувати певне психофізичне порушення та визначати
ефективні  шляхи  корекційного  впливу;  прищеплення  особливого  ставлення  до  дітей  із
психофізичними  порушеннями;  обґрунтування  принципів  інклюзії  для  оптимального
навчання і розвитку, формування активної соціально-корисної особистості до самостійної
трудової діяльності.

Предмет  вивчення  навчальної  дисципліни: діти  з  різноманітними  дефектами
психічного та фізичного розвитку.

Після вивчення курсу «Дефектологія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої програми – ОК
28) повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним;
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати

аргументовані висновки та рекомендації.
СК  9.  Здатність  здійснювати  просвітницьку  та  психопрофілактичну  діяльність

відповідно до запиту.
СК 12. Здатність до аналізу психологічних особливостей та поведінки особистості з

урахуванням індивідуально-психологічних властивостей в контексті різноманітних ситуацій
професійної взаємодії

Після вивчення курсу «Дефектологія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі  на базі  ОКР молодший спеціаліст,  молодший бакалавр за спорідненою (або
іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ОК 12) повинні володіти
такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій;
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  4.  Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
СК 7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати

аргументовані висновки та рекомендації.
СК 8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та

групову).
СК  9.  Здатність  здійснювати  просвітницьку  та  психопрофілактичну  діяльність

відповідно до запиту.
СК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК 12. Здатність до аналізу психологічних особливостей та поведінки особистості з

урахуванням індивідуально-психологічних властивостей в контексті різноманітних ситуацій
професійної взаємодії.



Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою поточного контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на

лекціях,  семінарських  заняттях  та  шляхом самостійного  вивчення  програмного  матеріалу
фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням
роботи  кожного  студента.  Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,
заочної форм навчання. Формою підсумкового контролю знань є екзамен.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія». «Дефектологія»  (для  здобувачів  вищої  освіти  першого  бакалаврського
рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої програми – ОК
28) базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною  програмою,
зокрема: 

ПРН  5. Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН 7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати достовірність  одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.

ПРН  19. Знати,  розуміти  сутність  психологічних  особливостей  та  поведінки
особистості, застосовувати оптимальні форми професійної взаємодії

Застосування знань і розумінь: «Дефектологія» (для здобувачів вищої освіти першого
бакалаврського  рівня  на  основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою (або іншими) спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ОК 12),
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних
явищ в контексті професійних завдань.

ПРН  5. Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН 7. Рефлексувати  та  критично  оцінювати достовірність  одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

ПРН 16.Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.

ПРН  18. Вживати  ефективних  заходів  щодо  збереження  здоров’я  (власного  й
оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

ПРН  19. Знати,  розуміти  сутність  психологічних  особливостей  та  поведінки
особистості, застосовувати оптимальні форми професійної взаємодії.


