




Анотація Вивчення дисципліни  спрямоване на підготовку студентів до роботи з дітьми з 
сенсорними, мовленнєвими та інтелектуальними порушеннями; формування знань про 
порушення слуху, зору, мовлення, інтелекту; вміння їх діагностувати та диференціювати, 
визначати первинний дефект та структуру дефекта для  розробки ефективних корекційних 
програм для дітей із зазначеними порушеннями. 
Ключові слова: слуховий аналізатор, стійкі порушення слуху, органи мовлення, інтелект, 
олігофренія, деменція, межові форми, спотворений розвиток. 

 
 

Abstract. The study of discipline  is sent to the makeready of students with children with sensory, 
speech and intellectual violations; forming of knowledge about violation of rumor, sight, 
broadcasting, intellect; ability of them to diagnose and differentiate, determine a primary defect and 
structure of defect for  effective correction program development for children with the marked 
violations. 
Key words: auditory analyzer, persistent hearing impairment, speech organs, intelligence, mental 
retardation, dementia, borderline forms, distorted development. 
 

 
 

 
 
 
 



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Механізми та клініка 

сенсорних, мовленнєвих та інтелектуальних порушень» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за 
освітньо-професійною програмою «Логопедія. Спеціальна психологія».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: порушення слуху, зору, мовлення, 
інтелекту; вміння їх діагностувати та диференціювати, визначати первинний дефект та 
структуру дефекта для  розробки ефективних корекційних програм для дітей із зазначеними 
порушеннями.закономірності, принципи, методи, організація та проведення корекційно-
розвивальної, логопедичної роботи з дітьми з порушеннями мовлення 

Міждисциплінарні зв’язки: Cпеціальна педагогіка з основами спеціальної 
дидактики; Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1.  Мета: сформувати у студентів професійні компетенції, спрямовані на адекватний 

вибір методів медико-педагогічної корекції і компенсації слухових і мовленнєвих порушень, 
врахування особливостей розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку;  
основних понять анатомії і фізіології органів слуху і мовлення у дітей, їх патології (аномалії 
розвитку і захворювання), клінічна характеристика і особливості перебігу; особливості 
розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку, етіологія та патогенез різних форм 
розумової відсталості, що виникають у процесі нормального та патологічного перебігу 
онтогенеза. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
 ознайомити студентів з анатомо-фізіологічними особливостями слухового і мовного 

аналізаторів, з причинами і основними симптомами порушень слуху, мовлення та інтелекту у 
дітей; підготовка студентів з теоретичних і практичних питань отоларингології в обсязі, 
необхідному педагогові-дефектологові для виховання і навчання дітей в спеціалізованих  
установах; сформувати уміння розрізняти основні форми аномального психічного розвитку 
дітей, клінічні форми інтелектуальних порушень та межових форм, давати якісну психолого-
педагогічну характеристику, розрізняти і характеризувати особливості пізнавальної 
діяльності дітей із різними відхиленнями в розвитку; визначати клініку та симптоматику 
складних дефектів розвитку; 

Передумови для вивчення дисципліни: «Вікова анатомія і фізіологія», «Основи 
медичних знань і здорового способу життя», «Основи генетики», «Спеціальна педагогіка з 
основами дидактики», «Невропатология», «Психопатологія», «Спеціальна психологія», 
«Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення», «Логопедія з історією логопедії». 

 Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів.  
Програмні результати навчання:  
ПРН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до 

спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у 
професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, 
узагальнювати результати дослідження. 

 ПРН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 
розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.  

ПРН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження 
життєдіяльності у контексті професійних завдань.  

ПРН4. 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. 

 ПРН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньо-
корекційного процесу в різних типах закладів.  

ПРН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-
педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових 
та індивідуально-типологічних відмінностей. 

 ПРН7. Вільно спілкуватися державною мовою у професійному середовищі, володіти 
фаховою термінологією та професійним дискурсом. 



 ПРН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.  

ПРН10. 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.  

ПРН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, 
форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. 

 ПРН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-
розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження 
життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами. 

 ПРН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими 
освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.  

ПРН15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та спеціалізовані 
інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, зокрема 
електронні; спеціальну апаратуру та інструменти.  

ПРН16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і 
законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів.  

 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 
компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні.  

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ІІ. Фахові:  
СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження 

життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми 
потребами.  

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і 
розвитку спеціальної та інклюзивної освіти.  

СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-
біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності. 

 СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-корекційну 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.  

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з 
дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати 
методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 

 СК-6. 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-7. Здатність дотримуватися вимог до організації корекційно-розвивального 
освітнього середовища.  

СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного 
дослідження, статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати достовірність 
результатів дослідження.  

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм 
суб’єкт-суб’єктної комунікації.  



СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний 
клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної 
інтеграції.  

СК-15. Здатність аргументовано відстоювати власні професійні переконання, 
дотримуватись їх у власній фаховій діяльності.  

СК-16. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Кредит 1. Поняття інтелекту та інтелектуальних порушень 
Тема 1. Поняття про інтелект і інтелектуальні порушення. 
Тема 2. Інтеграційні рівні кіркової діяльності. Регуляція інтелектуальної діяльності. 
Кредит 2. Олігофренія   
Тема 3. Клініка інтелектуальних порушень при олігофренії. Клініка і патогенез 

провідного порушення (основного симптому) олігофренії. 
Тема 4. Клініка диференційованих форм олігофренії. 
Тема 5 Спадкові форми олігофренії. 
Тема 6. Екзогенно обумовлені форми олігофренії. 
Тема 7. Ускладнені форми олігофренії. 
Кредит 3. Деменція 
Тема 8. Клініка інтелектуальних порушень при деменції. 
Тема 9. Клінічні форми деменцій.  
Кредит 4. Межові форми та спотворений розвиток 
Тема 10. Класифікація межових станів інтелектуальної недостатності (В. В. Ковальов, 

1973) 
Тема 11. Клініка суміжних форм інтелектуальних порушень.  
Тема 12. Клініка інтелектуальних порушень при спотвореному психічному розвитку  
Тема 13. Клініка інтелектуальних порушень при відставанні у розвитку окремих 

компонентів психічної діяльності, при церебрастенічному і психоорганічному синдромах. 
Тема 14. Клініка інтелектуальних порушень при мікросоціальній педагогічній 

занедбаності 
3 Рекомендована література 

Базова 
1. Кисличенко В.А. Викладання курсу «Клініка інтелектуальних порушень» (ч.І.  

Олігофренія) студентам спеціальності «Корекційна освіта. (Логопедія)» Миколаїв : 
Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В., 2015. – 182 с. 

2. Кисличенко В.А. Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого 
дошкільного віку з розладами аутистичного спектру Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб.наук.пр. / за 
ред. проф.Тетяни Степанової. - № 3 (58) 2017. - Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 
2017. - 182-187 с. 

3. Кисличенко В. А. Викладання курсу «Клініка інтелектуальних порушень» ч. ІІ. 
Деменція» студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)» : навчально-методичний 
посібник. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. - 60 с. 

4. Кисличенко В. А., Сорочан Ю.Б. Логопедія з історією логопедії. Частина 2 : 
навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності «Корекційна освіта. 
Логопедія» (розділи «Дизартрія», «Порушення темпу мовлення несудомного характеру» та 
«Заїкання»). - Миколаїв : МНУ ім. В.С. Сухомлинського, 2017. - 134 с. 

Допоміжна 
1. Власова Т.А., Певзнер М.С. Про дітей з відхиленями в розвитку. – М.: просвіта, 

1973. – 175 с. 
2. Попова Н.В. Анатомія центральної нервової системи. Навчальний посібник. 

М., 2004 – 111с. 
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