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3

1. Сенсорна сфера 
людини. Аналізатори. 
Відчуття і сприймання: 
нейробіологічні та 
психофізіологічні 
аспекти.

2

1.Відчуття і 
сприймання. Будова 
аналізатора. Три 
функціональні блоки 
мозку. 

2 8

Опитува
ння. 
Робота в 
малих 
групах. 
Предста
влення 
результа
тів

4

2. Класифікація 
сенсорних систем. 
Нейромедіатори.  
Значення відчуттів 
різної модальності у 
функціонуванні 
людини.

2

1. Будова 
аналізатора. Схема 
роботи і відділи 
основних 
аналізаторів 
організму.

2 8

Підготов
ка схем 
аналізат
орів.

Опитува
ння. 
Робота в 
малих 
групах. 
Предста
влення 
результа
тів



5

3. Основи фоніатрії. 
Взаємозв’зок між 
слуховою і 
голосоутворюючою 
системами. 
Функціональні 
порушення 
голосоутворення. 
Заїкання. 
Симптоматичні 
дисфонії та розлади 
голосоутворення, що 
виникають на фоні 
соматичних 
захворювань. Причини 
вад слуху та проблеми 
компенсації глухоти. 
Аудіологічний 
скринінг-тест 
новонароджених – 
отоакустична емісія.

2

Анатомія 
голосоутворюючої 
системи. 
Функціонування 
голосоутворюючої 
системи.

2 8

Опитува
ння. 
Робота в 
малих 
групах. 
Предста
влення 
результа
тів

6

4.Практичне 
застосування 
психолого-педагогічної 
класифікації порушень 
слуху (Р.М.Боскіс). 
Психологічні 
особливості 
формування мовлення 
у дітей з вадами слуху. 
Закономірності 
психічного розвитку 
дітей з вадами слуху.

2

Обстеження 
слухового 
аналізатора: 
латералізація, 
адекватність 
реагування на 
подразники, 
швидкість реакції. 
(На практичному 
майданчику за 
поданою схемою)

2 6 Письмов
ий звіт. 



7

 Клініко-генетична 
 діагностика порушень 
зору у дітей. Причини 
сліпоти. 
Неврологічний зв’язок 
між зором і мовленням. 
Своєрідність мовного 
розвитку у дітей з 
порушеннями зору. 
 Орієнтування у 
просторі – важлива 
життєва потреба 
дитини з порушенням 
зору. Роль уяви і 
фантазії у вихованні 
сліпої дитини. 
Особливості 
психічного розвитку 
дітей  з дефектами 
зору. Блайндизм. 
Основні завдання 
тифлології. 

2

Дослідження функції 
зорового аналізатора: 
латералізація, 
конвергенція, 
акомодація, зорово-
рухова координація, 
гострота зору.

2 6

Опитува
ння. 
Робота в 
малих 
групах. 
Предста
влення 
результа
тів

8

6. Мовлення – складна 
психічна функція. 
Характеристика 
порушень усного та 
писемного мовлення у 
дітей - клініко-
педагогічна 
класифікація порушень 
мови.   Механічна та 
функціональна Форми 
дислалії – порушення 
звуковимови при 
нормальному слухові 
та збереженій інервації 
мовного апарату. Види 
дислалії: сигматизм, 
ротацизм, ламбдацизм, 
дефекти вимови 
дзвінких приголосних 
звуків. Дизартрія – як 
тяжкий розлад 
мовлення: причини 
дизартрії; логопедична 
робота при дизартрії.  

2

Збір анамнезу 
психофізичного і 
мовленнєвого 
розвитку дитини (на 
практичному 
майданчику)

2 8 Письмов
ий звіт. 



                                                                                                                                                                
  Склав:                     ас.   Дробіт Л. Р.    _____________________________

9

7. Двомовність як 
профілактика афазій. 
Характеристика 
основних мовленнєвих 
розладів: -Афатичні 
розлади мовлення 
(афазії моторні, 
сенсорні, амнестичні, 
номінальні).- 
Неафатичні розлади 
мовлення (дизартрія, 
акінетичний та 
істеричний мутизм).- 
Розлади мовлення, 
зумовлені 
анатомічними 
дефектами апарату 
артикуляції. -Розлади 
письмового мовлення.

2

Обстеження 
мовленнєвого 
розвитку дитини. (За 
поданою схемою на 
практичному 
майданчику)

2 8 Письмов
ий звіт. 

10

8.Специфіка 
корекції 
мовленнєвих 
порушень при 
аутизмі. Причини 
розвитку аутизму у 
дітей, діагностика, 
клінічна 
 симптоматика. 

2 Афазії. Класифікація. 
Симптоматика. 2 8

Предста
влення 
результа
тів 
практич
ної 
роботи. 
Модульн
ий 
контрол
ь.

Всього 16 16 58 Викладачі:


