




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 8 

(4/4) 

Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 

 

 

Нормативна 

 

Рік підготовки 

2-й 

Загальна кількість годин –  

240 

Семестр 

Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта 
3-й 4-й 3-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь: 

бакалавр 

 

16 год 14 год 4 год 2 год 

Практичні, семінарські 

14 год 16 год 4 год 6 год 

Лабораторні 

10 год 10 год 4 год 4 год 

Самостійна робота 

80 год 80 год 108 год 
108 год 

 

Вид контролю: 

Екзамен, залік Екзамен, залік 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: для денної форми навчання – 80/160 год.: 80 год. – аудиторні заняття, 

160 год. – самостійна робота; (33%/67%); 

для заочної форми навчання – 24/216 год.: 24 год. – аудиторні заняття, 216 год. – 

самостійна робота. (10%/90%); 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: здобуття студентами знань про основні закономірності психічного розвитку 

в онтогенезі й особливості психічного розвитку дітей з вадами мовлення та 

психокорекційну роботу з ними, спираючись на знання суміжних наук (загальної й 

спеціальної психології та педагогіки, медицини, нейролінгвістики, нейропсихології, 

психолінгвістики, логопедії тощо). 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна, вікова та педагогічна 

логопсихологія» є: усвідомити діалектику становлення психічних якостей дитини-

логопата та її особистості в цілому, навчитися творчо і критично оцінювати отримані 

матеріали, бачити перспективи розвитку цієї науки, а також грамотно й творчо 

використовувати набуті знання у психокорекційній роботі.  

В результаті освоєння дисципліни випускник повинен оволодіти такими 

компетентностями:  

ЗК-1.1. Світоглядна компетентність. Здатність до розуміння предметної області 

професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, 

концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні 

стратегії професійної діяльності. 

ЗК-1.6. Адаптивна. Здатність до адаптації в корекційно-педагогічному середовищі 

та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають корекційне навчання, розвиток і 

виховання та навчальну реабілітацію дітей дошкільного, шкільного віку і підлітків, 

спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами.  

ЗК-1.7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного процесу, розвитку й 

саморозвитку особи з порушеннями психофізичного розвитку, творчому підходові до 

корекційно-реабілітаційного навчально-виховного процесу в спеціальних і 

загальноосвітніх закладах, навчально-реабілітаційних центрах. Здатність оцінювати 

результати корекційно-педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 

корекційного процесу в закладах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони 

здоров’я і Міністерства праці і соціальної політики; здатність до корекційно-педагогічної і 

навчально-реабілітаційної рефлексії. 

ЗК-3.2. Дослідницько-праксеологічна компетентність. Здатність визначати, 

виявляти та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі корекційно-педагогічної діяльності. 

Знання основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, оформлювати і презентувати 

результати наукової діяльності відповідно вимог в процесі корекційно-педагогічної та 

навчально-реабілітаційної діяльностей. 

ЗК-3.3. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати 

завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та 

духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності 

і досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, 

готовність до здоров’язбережувальної діяльності в корекційно-освітньому, навчально-

реабілітаційному середовищі та створення психолого-педагогічних умов для формування 

здорового способу життя дітей з особливими освітніми потребами. 

ЗК-3.4. Інформаційно-комунікаційна (відповідно нозології). Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій, невербальних 

засобів комунікації з урахуванням психофізичного порушення дитини задля розв’язання 

абілітаційних, корекційних, реабілітаційних і комунікативно-мовленнєвих задач у 

професійній діяльності фахівця-дефектолога, вихователя, асистента вчителя й у 

повсякденному житті.  

ЗК-3.5. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання дітей дошкільного і шкільного 

віку з порушеннями психофізичного розвитку; чинним нормативним забезпеченням 

спеціальної освіти тощо. 



 

ІІ. Професійні (спеціальні фахові) компетентності:  

СК.-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими 

психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 

навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній 

діяльності. 

СК.-2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до застосування 

психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння добирати і 

систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, 

індивідуальних особливостей тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні 

методи, прийоми, форми, засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід 

організації корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; формування 

системи дидактико-методичних знань і умінь; здатність удосконалювати власну 

професійну діяльність. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням 

психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб із 

порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) 

в спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 

реабілітаційних установах тощо. 

СК.-4 Проектувальна (загальна та з урахуванням нозологій). Здатність до 

застосування знань основних видів і технологічних підходів до планування власної 

професійно-корекційної діяльності відповідно до порушень психофізичного розвитку та з 

урахуванням індивідуальних та вікових особливостей особи; вміння здійснювати поточне 

планування, визначати умови його практичної реалізації, вміння планувати, 

організовувати і результативно здійснювати корекційно-педагогічний процес у 

загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

СК.-6. Психологічна компетентність (відповідно нозології). Здатність до 

застосування сучасних знань про особливості розвитку дітей як суб’єктів навчального, 

корекційно-освітнього і навчально-реабілітаційного процесів на основі знань та умінь про 

їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку і дизонтогенезу. 

Складниками психологічної компетентності є диференціально-психологічна, спеціально-

психологічна, нейропсихологічна, психолінгвістична тощо. Здатність до застосування 

знань про психологічні механізми навчання та виховання дитини задля забезпечення 

спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Застосовувати отримані знання в галузі спеціальної  та інклюзивної освіти 

при вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових 

та індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій; 

ПРН 2. Організовувати і проводити психолого-педагогічне вивчення дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; 

ПРН 3. Вирішувати питання, пов’язані з комплектуванням та організацією 

діяльності спеціальних навчально-виховних закладів, здійснювати спостереження за 

дітьми з порушеннями мовлення, інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і 

проводити з ними корекційно-педагогічну роботу на основі диференційованого та 

індивідуального підходу;  

ПРН 4. Здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку, планувати та проводити з ними корекційно-розвивальну роботу на основі 

диференційованого та індивідуального підходу; 

ПРН 5. Сприяти соціальній адаптації дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку; готувати  їх до суспільної та виробничої діяльності; 



ПРН 6. Організовувати колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку та 

інтегрований колектив; 

ПРН 9. Використовувати сучасні технічні засоби навчання і виховання, спеціальну 

апаратуру;  

ПРН 11. Систематично підвищувати свою кваліфікаційну компетентність; 

ПРН 13. Застосовувати найновіші досягнення в спеціальній освіті, здійснювати 

науково-дослідницьку та методичну діяльність; 

ПРН 15. Проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та 

подолання відхилень у розвитку дітей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Закономірності нормального психічного розвитку і при патології. 

Закономірності нормального психічного розвитку і патології. Загальна характеристика 

мовленнєвих порушень в дитячому віці. Диференціація фізіологічних і патологічних, 

органічних і функціональних, центральних і периферичних вад мовлення. 

Кредит 2. Загальні закономірності психічного розвитку дітей з порушеннями 

мовлення. Групи дітей з вадами мовлення: з фонетико-фонематичними порушеннями, із 

загальним недорозвитком мовлення, з порушеннями темпо-ритмічної сторони мовлення 

або голосу. Психолого-педагогічна характеристика цих груп. Загальні закономірності 

психічного розвитку дітей з порушеннями мовлення.  

Сенсорний розвиток дітей з мовленнєвими вадами. Порушення фонематичного 

сприйняття, зв’язок між розладами мовнорухового та мовнослухового аналізаторів. 

Особливості зорового сприйняття: недостатня сформованість цілісного образу предмета, 

порушення оптико-просторового гнозису. Тактильне сприйняття: порушення орального та 

пальцевого стереогнозу. 

Кредит 3. Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях.  

Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях: нестійкість, знижений рівень 

довільності, утруднення при плануванні дій. Відмінності між характером зосередження в 

умовах словесної і зорової інструкції. Утруднення в розподілі уваги між мовленням і 

практичною діяльністю. 

Кредит 4. Пам’ять дітей із загальним недорозвитком мовлення.  

Пам’ять дітей із загальним недорозвитком мовлення. Відмінності в обсягу зорової та 

слухової пам’яті. Зв’язок структури розладів пам’яті з домінантністю правої або лівої 

півкулі. 

Кредит 5. Особливості мислення при мовленнєвих порушеннях. Особливості 

мислення при мовленнєвих порушеннях. Групи дітей із ЗНМ за рівнем розвитку 

мислення: з первинними порушеннями інтелекту, з нормальним інтелектом, з 

пізнавальними здібностями на рівні нижньої межі норми. Недорозвиток мовлення як 

причина утруднень у формуванні наочно-образного мислення, в оволодінні аналізом, 

синтезом, порівнянням, класифікацією, виключенням зайвого поняття, умовиводами за 

аналогією. Збіднення уяви при наявності мовленнєвих вад. Порушене розуміння метафор, 

переносних значень слів. Утруднення у виконанні завдань творчого спрямування. 

Кредит 6. Особливості моторики при мовленнєвих порушеннях. Особливості 

моторики при мовленнєвих порушеннях: моторній алалії, дизартрії, моторній афазії, 

заїкуванні. Взаємозв’язок стану загальної, дрібної та артикуляційної моторики. 

Кредит 7. Особливості емоційно-вольової сфери дітей при мовленнєвих 

порушеннях. Поняття мотиву, мотивації. Емоції та почуття. Вищі почуття. Розлади 

емоційно-вольової сфери при ТПМ. 

Кредит 8. Особливості психодіагностики дітей з вадами мовлення. Особливості 

психологічної допомоги  дітям із порушеннями мовлення. Особливості 

психодіагностики дітей з вадами мовлення. Методики виявлення рівня інтелектуального 

розвитку при наявності вираженого загального недорозвитку мовлення. Анкетування. 

Інтерв'ювання. Проективний метод. Вивчення історії розвитку дитини – психологічний 
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анамнез. Вимоги до методів психолого-педагогічної діагностики розвитку осіб з вадами 

мовлення. Основні етичні вимоги та правила непсиходіагностичного обстеження. Роль 

несприятливих соціально-біологічних факторів у психічному розвитку дитини. 

Визначення психологічної корекції. Історія розвитку психологічної допомоги дітям із 

порушеннями в розвитку.  

Основні принципи психологічної корекції Прийоми і методи психокорекційної 

роботи. Прийоми і методи психокорекційної роботи. Психологічне консультування. 

Психологічний супровід. Психологічна підтримка. Основні напрями психологічної 

допомоги дітям із проблемами у розвитку. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1.  Закономірності 

нормального психічного 

розвитку і патології 

30 2 2 2  24 30 2    28 

Кредит 2. Загальні 

закономірності психічного 

розвитку дітей з 

порушеннями мовлення. 

30 4 4 2  20 30 2    28 

Кредит 3. Особливості 

уваги при мовленнєвих 

порушеннях 

30 4 4 2  20 30  2   28 

Кредит 4. Пам’ять дітей із 

загальним недорозвитком 

мовлення 

30 4 4 2  20 30  2   28 

Кредит 5. Особливості 

мислення при 

мовленнєвих порушеннях 

30 4 4 2  20 30  2 2  26 

Кредит 6. Особливості 

моторики при 

мовленнєвих порушеннях 

30 4 4 2  20 30   2  28 

Кредит 7. Особливості 

емоційно-вольової сфери 

дітей при мовленнєвих 

порушеннях 

30 4 4 4  18 30  2 2  26 

Кредит 8. Особливості 

психодіагностики дітей з 

вадами мовлення. 

Особливості 

психологічної допомоги  

дітям із порушеннями 

мовлення 

30 4 4 4  18 30 2 2 2  24 

Усього годин  240 30 30 20  160 240 6 10 8  216 
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4. Теми лекцій  

№ 
Назва теми 

Кількість 

з/п Годин 

    ДФН ЗФН 

 1  Закономірності нормального психічного розвитку і патології 2 2 

 2 

Загальні закономірності психічного розвитку дітей з порушеннями 

мовлення. 
4 2 

 3 Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях 4   

 4 Пам’ять дітей із загальним недорозвитком мовлення 4   

 5 Особливості мислення при мовленнєвих порушеннях 4   

 6 Особливості моторики при мовленнєвих порушеннях 4   

 7 Особливості емоційно-вольової сфери дітей при мовленнєвих порушеннях 4   

 8 

Особливості психодіагностики дітей з вадами мовлення. Особливості 

психологічної допомоги  дітям із порушеннями мовлення 
4 2 

  Усього годин  30 6 

 

5. Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

  ДФН  ЗФН 

 

1. 

Диференціація фізіологічних патологічних, органічних і 

функціональних, центральних і периферичних вад мовлення 

2  

2. Сенсорний розвиток дітей з мовленнєвими вадами 2 2 

3. Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях  2 2 

4. Пам’ять дітей із загальним недорозвитком мовлення 2 2 

5. Особливості мислення при мовленнєвих порушеннях 4 2 

6. Особливості моторики при мовленнєвих порушеннях 2  

7. Методики виявлення рівня інтелектуального розвитку при 

наявності вираженого загального недорозвитку мовлення. 

4  

8 Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях 4  

9 Характеристика соціального розвитку дітей з вадами 

мовлення 

2  

10 Характеристика порушень особистісної сфери у дітей із ТПМ 2 2 

11 Особливості спілкування дітей із ТПМ 2  

12 Формування особистісних рис дитини з ТПМ 2  

 Разом  30 10 

6. Теми лабораторних  занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

  ДФН  ЗФН 

1 
Диференціація фізіологічних патологічних, органічних і 

функціональних, центральних і периферичних вад мовлення 

4 2 

2 Сенсорний розвиток дітей з мовленнєвими вадами 2  

3 Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях  2  

4 Пам’ять дітей із загальним недорозвитком мовлення 2  

5 Особливості мислення при мовленнєвих порушеннях 2 2 

6 Особливості моторики при мовленнєвих порушеннях 2 2 
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7 

Методики виявлення рівня інтелектуального розвитку при 

наявності вираженого загального недорозвитку мовлення. 

2 2 

8 Особливості уяви осіб з ТПМ 2  

9 
Особливості сприймання осіб з ТПМ 2  

 Разом  20 8 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

  ДФН  ЗФН 

1. Загальна характеристика мовленнєвих порушень в дитячому 

віці.  

20 20 

2. Психолого-педагогічна характеристика груп дітей з вадами 

мовлення 

10 20 

3. Особливості пізнавальної діяльності дітей з порушеннями 

мовлення 

20 20 

4. Психодіагностика дітей із ТПМ 20 20 

5 Специфіка розвитку мислення у осіб з ТПМ. 20 20 

6 Принцип єдиного інтелекту та професійного мислення 20 20 

7 Основні властивості й закономірності мислення 10 26 

8 Специфіка розвитку, діагностики та корекції пам’яті у осіб з 

ТПМ 

20 20 

9 Диференціація фізіологічних патологічних, органічних і 

функціональних, центральних і периферичних вад мовлення 

10 20 

10 Формування самооцінки дитини з ТПМ 10 30 

 Разом  160 216 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Діагностика пізнавальної діяльності дітей із ТПМ 

 

9. Методи навчання 

Практичні (робота у логопедичному кабінеті, проведення корекційно-розвивальних 

занять); інтерактивні методи (рефреймінг, проблемне навчання, метод проектів, 

педагогічний експеримент),  використання технічних засобів навчання (перегляд відео та 

презентацій). 

10. Методи контролю: 

Поточне оцінювання, усне та письмове опитування, тестові завдання, індивідуальні 

практичні завдання,  залік. екзамен 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР 
Сума 

 800 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т 8  КР 1 КР 2 КР 3 

100 100 100 100 100 100 100 100 30 30 30 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 1-34 (неприйнятно) 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Інтерактивний комплекс з дисципліни. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Бочелюк В.Й., Турбова А.В. Психологія людини з обмеженими 

можливостями. –К. : Центр учбової літератури, 2011. - 264 с. - 30 екз. 

2. Іванова Т.М., Савінова Н.В. Методичні рекомендації до проведення 

практичних занять з курсу «Загальна вікова та педагогічна логопсихологія» студентам 

спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2014. – 21 

с. 

3. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 512 с. - 2 екз. 

4. Савінова Н.В., Борулько Д. М., Корнієнко І. В. Здоров’язбережувальна 

концепція В. Сухомлинського і превентивна логопедія // Науковий вісник МНУ імені 

В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск №4(63), 2018. 

5. Савінова Н.В.Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої діяльності 

дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення. Миколаїв : Іліон, 2017, 286 с. 

6. Сорочан Ю.Б. Стан сформованості синтаксичного компонента мовленнєвої 

компетенції на імпресивному рівні у молодших школярів із моторною алалією // Науковий 

часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна 

психологія. Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 26. - С. 76-

83. 

7. Савінова Н.В., Іванова Т.М. Методичні рекомендації для організації 

самостійної роботи студентів з курсу «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія». 

Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2015. – 43 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Діти з особливими потребами у початковій школі: Поради батькам / За ред. 

В.І. Бондаря, В.В. Засенка. — К., 2006. 

2. Калягин В.Л. Когда ребенок плохо говорит. Советы психолога. — СПб., 

2004. 

3. Калягин В.Л., Овчинникова Т.С. Психолого-педагогическая диагностика 

детей и подростков с речевыми нарушениями. —СПб., 2005. 

4. Карсканова С.В. Практична психологія (частина 1)  Миколаїв: Іліон. – 2017. 

– 140 с. 

5. Карсканова С.В. Формирование профессионального мастерства студентов на 

основе использования образовательных технологий в условиях гуманизации 

образовательного процесса. / С.В.Карсканова, А.Б.Бреславская  //  The formation 

professional skills of students using the humanization educational technology in educational 



process) - 2 nd  International Scientific Conference «European Applied Sciences»: Volume 4 –  

44-46 P. // Papers of the 1 st International Scientific Conference (Volume 1). April 2013, 

Stuttgart, Germany. – 220 p. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=125  

2. http://library.mk.ua info@library.mk.ua 

3. http://e-catalog.mk.ua/ 
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