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1.Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  “ Мовленнєві, сенсорні 

системи та їх порушення’’) 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

 

денна форма навчання 

заочна форма навчання 

 

Галузь знань 

0101  педагогічна освіта 



(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів –  

Напрям     6.010105 

Корекційна освіта  

(шифр, назва) 

                     Рік підготовки 

Змістових модулів –  

Спеціальність (професійне спрямування) 

 

2-й 

2-й 

Курсова робота 

 

                     3       Семестр 

Загальна кількість годин -97  

 

3-й 

4-й 

 

 

                               Лекції  

Тижневих годин для денної форми навчання: 



аудиторних –  

самостійної роботи студента -  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

              24 год. 

  

 

 

Практичні, семінарські 

 

 

             48 год. 

  

 

 

Лабораторні 

 

 

 год. 

 год. 

 

 

  

 

 



 Самостійна робота 

 

 

42год. 

 

 

 

ІНДЗ:  

 

 

Вид контролю:  залік 

 

 

 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

-Мета. Навчальна: сприяти опануванню студентами знаннями про 

патологічні процеси та чинники, що спричиняють порушення сенсорних 

систем та розвиток мовленнєвих розладів, про методи корекції при таких 

станах.  

Виховна: формування у майбутніх педагогів деонтологічних аспектів щодо 

розладів соматичного і  психічного здоров’я у дітей з вадами слуху і зору. 

’’Знати, щоб допомогти і застерегти!’’ 

 



-Завдання. Методичні: надати студентам знання з основ фоніатрії, сурдо- і 

тифлології, які необхідні педагогу для плідного виховання і навчання дітей.  

Пізнавальні: ознайомити студентів із симптоматикою, етіопатогенезом 

основних захворювань слухового та зорового аналізаторів, які можуть 

виникати у дітей різного віку. Студенти повинні оволодіти базовою 

медичною термінологією завдяки активному тренінгу-участі  викладача. 

Практичні: застосування принципів формування мовлення у дітей з вадами 

слуху і зору, застосування профілактичних заходів, спрямованих на 

збереження здоров’я учнів, застосування положень савантизму у своїй 

майбутній професійній діяльності.  

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: етіологію і патогенез, клінічну симптоматику основних розладів 

мовлення при патології зорового і слухового аналізаторів у дітей, 

особливості  порушень інтелекту у дітей з вадами слуху і зору, принципи 

надання  медико-педагогічної допомоги  при порушеннях сенсорних систем 

та мовленнєвих розладах. 

вміти: застосувати методи профілактики ускладнень коморбідних станів у 

дітей з вадами слуху і зору, застосувати когнітивно-поведінкові корекційні 

заходи, котрі необхідні для збереження життя та здоров’я учнів  

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 



Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  260 

 

Денна форма  193 

Заочна форма   67 

 

Усього  

у тому числі 

Усього  

у тому числі 

 

 

л 

п 

лаб 

інд 

срс 

 

л 

п 

лаб 

інд 

срс 

1 

193 



50 

88 

 

 

55 

67 

4 

4 

4 

 

55 

 

5.Теми лекцій: 

1. Сенсорна сфера людини. Аналізатори. Відчуття і сприймання: 

нейробіологічні та психофізіологічні аспекти. 

2. Медико-соціальна  значущість  найпоширеніших  неврологічних 

захворювань в Україні. Особливості успадкування мітохондріальних хвороб: 

Нейросенсорна  глухота, пігментний ретиніт, нейропатія, атаксія, цукровий 

діабет, гіпотиреоз. Сучасні принципи медико-соціальної реабілітації дітей – 

інвалідів з хронічною неврологічною і спадковою патологією в Україні  

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. 

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. З 

перших днів життя звуки у криках  немовлят характерні для рідної мови 

матері: дитина вчиться рідної мови ще до народження! 

5. 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. 

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.  

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.- Три типи порушень у сприйнятті мовлення: словесна глухота, 



словесна сліпота (алексія), ехолалія. 

8.Специфіка корекції мовленнєвих порушень при аутизмі. Причини розвитку 

аутизму у дітей, діагностика, клінічна  симптоматика. 

 

6. Теми практичних занять  

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

мозку. 

2. Будова аналізатора. Схема роботи і відділи основних аналізаторів 

організму. 

3. Анатомія голосоутворюючої системи. Функціонування голосоутворюючої 

системи. 

4. Обстеження слухового аналізатора: латералізація, адекватність реагування 

на подразники, швидкість реакції.  

5. Дослідження функції зорового аналізатора: латералізація, конвергенція, 

акомодація, зорово-рухова координація, гострота зору. 

6. Збір анамнезу психофізичного і мовленнєвого розвитку дитини 

7. Обстеження мовленнєвого розвитку дитини. 

8. Афазії. Класифікація. Симптоматика. МКФ. Практичне застосування 

 

  

 

8. Самостійна робота студентів  

1.Історичний огляд досліджень дітей з вадами слуху і зору у вітчизняній і 

зарубіжній науці 

2.Розвиток емоційної сфери у дітей з вадами слуху 



3.Проблема соціалізації дітей з вадами слуху  

4.Роль сім’ї в соціалізації та розвитку міжособистісних стосунків 

дітей з вадами слуху  

5.Зір – найважливіший фактор розвитку дитини 

6.Профілактика порушень зору у дітей у початковій школі 

7.Соціальна адаптація дітей з порушенням зору 

8.Трудова діяльність осіб з глибокими порушеннями сенсорних систем 

9. Творчі здобутки осіб з порушеннями сенсорних систем як результат 

розвитку здібностей особистості 

10.Тифлопсихологія як наука про закономірності психічного розвитку сліпих 

і слабозорих 

11. Три напрямки логопедичної роботи з дітьми з порушеннями зору: 

корекційно-виховний, лікувально-відновлювальний  і 

організаційно-педагогічний  

 

 

 

10. Методи контролю  

Перелік питань з навчальної дисципліни 

“Мовленнєві, сенсорні системи та їх порушення’’  

1.Будова зовнішнього  і середнього вуха 

2.Захворювання зовнішнього вуха 

3. Захворювання середнього вуха 

4.Будова внутрішнього вуха 

5. Назвіть основні умови організації корекційного процесу при роботі з 



дітьми,  які мають порушення  мовлення  

6.Поясніть значення мовлення  у подоланні підлітком двох основних 

проблем: формування ідентичності; досягнення незалежності від батьків 

7.Ообливості обстеження слуху у новонароджених дітей – скринінг-тест 

реєстрації викликаної отоакустичної емісії (ВОАЕ) 

8.Анатомо-фізіологічні особливості функціонування голосоутворюючої 

системи 

9.Активні і пасивні органи, резонатори голосового апарату 

10.Методи дослідження голосоутворюючої системи 

11.Взаємозв’язок між слуховою і гопосоутворюючою системами 

12.Симптоматичні дисфонії та розлади голосоутворення, що виникають на 

фоні соматичних захворювань, різних фізіологічних станів 

13.Запальні захворювання голосового апарату 

14. .Органічні захворювання голосового апарату 

15.Причини вад слуху 

16.Проблеми компенсації глухоти 

17.Психолого-педагогічна класифікація вад слуху (Р.М.Боскіс) 

18.Психологічні особливості формування мовлення як звуко-словесного 

спілкування 

19.Комунікативна та інтелектуальна функції мови: зв’язок мовлення і 

мислення 

20.Принципи роботи над розвитком мовлення у глухих (ранооглухлих) дітей 

21.Особливості роботи над розвитком мовлення у пізнооглухлих дітей 

22. Особливості роботи над розвитком мовлення у туговухих(слабкочуючих) 

дітей  



23.Закономірності психічного розвитку дітей з вадами слуху 

24.Будова зорового аналізатора. Як бачить людина 

25. Як вивчають стан зору дитини 

26. Захворювання ока. що призводять до слабозорості і сліпоти – вроджені і 

набуті 

27.Найбільш поширені захворювання очей: гострий  кон’юнктивіт, блефарит, 

ячмінь, набряк Квінке, травми 

28. Порушення зору у дітей: косоокість, амбліопія, ністагм,короткозорість, 

далекозорість, астигматизм 

29. Поясніть значення  комунікативних здібностей для адаптації особистості 

у суспільстві 

30.Назвіть негативні наслідки  мовленнєвих порушень у майбутньому  хворої 

дитини 

31. Зір і мовлення - неврологічний зв'язок 

32. Пізнавальні можливості сліпих. Роль уяви, фантазії у вихованні дитини 

33..Особливості психічного розвитку дітей з дефектами зору. Блайндизм 

34. Орієнтування у просторі - важлива життєва потреба дитини з порушенням 

зору 

35. Своєрідність мовного розвитку в дітей з порушеннями зору 

36. Основні завдання тифлології . Рекомендації тифлопедагогам при 

плануванні корекційно-педагогічної роботи 

 37. Три напрямки логопедичної роботи з дітьми з порушеннями зору: 

корекційно-виховний, лікувально-відновлювальний  і 

організаційно-педагогічний 

38.Мислення і мовлення як складові інтелекту. Психологічні особливості 



формування мовлення. ’’Дитина вчиться рідної мови ще до народження’’ 

39.Причини загального недорозвинення мовлення у дітей з пормальним 

слухом та зором як самостійне порушення 

40.Характеристика мовних порушень у клініко-педагогічній класифікації:  

Назвіть порушення усного мовлення та порушення писемного мовлення 

41.Афатичні та неафатичні розлади мовлення. Двомовність як профілактика 

афазій та старечого недоумства – деменції 

42.Принципи корекції мовленнєвих порушень при аутизмі 

43.Медична та соціальна реабілітація хворих з порушенням слуху 

44.Медична та соціальна реабілітація хворих з порушенням зорових функцій 

45.Яке призначення сенсорного центру мови Верніке? 

46. Яке призначення моторного центру мови Брока? 

47. Чому у більшості людей центри мови розташовані в лівій півкулі?  

До чого може призвести перенавчання лівшів робити все правою рукою?

Як взаємопов’язані мислення, мовлення і пам’ять? 

48, Порушення мовлення при синдромі Жиля де ля Туретта; діагностичні 

критерії синдрому, назвіть можливі  методи  корекції 

49. Особливості порушень мовлення і сенсорних систем при епілепсії у дітей 

– аура, абсанс, депресія, синдром гіперактивності з дефіцитом уваги; назвіть 

можливі  методи  корекції 

50. Поясніть значення церебральних розладів  у структурі мовленнєвих і 

сенсорних порушень при  неврологічних захворюваннях 

51 Опишіть прояви мовленнєвих порушень при гострому запаленні лицевого 

нерва  (VІІ  пара  черепних нервів); назвіть принципи лікування 

52. Особливості порушень мовлення і сенсорних систем при мігрені у дітей. 



Роль дорослих у розвитку головного болю напруги у дитини. Принципи 

надання невідкладної допомоги при мігрені у дитини 

53. Сучасні принципи медико-соціальної реабілітації дітей – інвалідів з 

хронічною неврологічною патологією в Україні  

54. МКФ. Принципи і структура. 

 

Орієнтовні тестові завдання до іспиту:  

 Скільки основних функціональних відділів має кожен аналізатор: 

1. 2. 

2. 3. 

3. 5. 

4. 4. 

2. Зорова зона міститься у частці кори  великих півкуль головного мозку: 

1. Лобній. 

2. Тім’яній. 

3. Скроневій. 

4. Потиличній 

3. Фоторецептори ока містяться в: 

1. Зіниці. 

2. Сітківці. 

3. Рогівці; 

4. Кришталику. 

4. До модальностей відчуттів НЕ належить: 

1. Смак. 

2. Запах. 

3. Праксис. 

4. Звук. 

5. Який вітамін входить до складу зорових пігментів? 



1. А. 

2. В 1. 

3. В 12. 

4. Рутин. 

6. Найбільша сила подразника, за якої ще існує відчуття даного виду, адекватне діючому 

подразнику: 

1. Верхній абсолютний поріг чутливості. 

2. Нижній абсолютний поріг чутливості. 

3. Диференційний поріг чутливості. 

4. Нижній диференційний поріг чутливості. 

7. Сенсибілізація це: 

1.Зниження відчуття сили подразника. 

2. Підвищення відчуття сили подразника. 

3. Зміна модальності подразника. 

4. Підвищення інертності нервових процесів. 

8. Синестезія це: 

1. Зниження відчуття сили подразника. 

2. Зміна модальності подразника. 

3. Підвищення відчуття сили подразника. 

4. Виникнення під впливом подразника одного аналізатора відчуттів, характерних для 

іншого аналізатора. 

9. Втрата гучності голосу при можливому збереженні шепітної мові це: 

1. Дислалія. 

2. Брадилалія. 

3. Алалія. 

4. Афонія. 

10. Онтогенетичний принцип аналізу мовленнєвих розладів передбачає: 

 1) врахування провідних видів діяльності; 

 2) врахування взаємозв’язку мовлення з іншими психічними процесами та функціями;  



3) врахування послідовності оволодіння дитиною мовленнєвою діяльністю у ході її 

розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 



Оцінка в балах 

Оцінка  ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

 

 

 

 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 

А 

Відмінно 

Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 

В 

Дуже добре  

Добре 

 

71-80 



С 

Добре 

 

 

61-70 

D 

Задовільно  

Задовільно  

 

51-60 

Е  

Достатньо 

 

 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1.Арканова О.Ю. Психологічні особливості особистості дітей з вадами слуху. 

К.,2007. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. М.,2002. 

3. Вавіна Л.С., Ремажевська В.М. Розвиваємо у дитини вміння бачити. 

К.,2008. 

Допоміжна 

1. Рібцун Ю.В.  Мовленнєві намистинки для маленької дитинки. К.,2010. 



2. Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. Навчальний 

посібник. – К., 2006. Розділ 1.2. с.260-270. Формування творчої особистості

 

 

 

 

 

 

 

 

 


