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Пояснювальна записка
Навчальна дисципліна «Основи дефектології» належать до базових у
підготовці практичних психологів, психологів, соціальних педагогів,
вихователів дошкільних закладів.
Дефектологія (лат. defectus – недолік і logos – слово, вчення) – наука про
психофізіологічні особливості розвитку дітей з фізичними та психічними
недоліками (глухі, слабочуючі; сліпі, слабозорі; розумово відсталі, логопати, з
порушенням опорно-рухового апарату). Характер і рівень розвитку
дефектології визначається соціально-економічними умовами суспільства,
станом суміжних наук (медицини, фізіології, психології, філософії, техніки
тощо), досягненнями усебічного вивчення аномальних дітей, їхніх
компенсаторних особливостей, науково обґрунтованої системи виховання і
навчання дітей з порушеннями розумового та психічного розвитку.
Мета вивчення цього курсу – сформувати уявлення про загальні поняття
щодо закономірностей аномального розвитку порівняно з нормальним
онтогенезом, а також вивчити особливості структури дефекту у різних груп
дітей з особливими потребами.
Завдання курсу:
різних категорій дітей з психофізичними порушеннями, етіології, механізмів,
симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень за умов
цілеспрямованого навчання та виховання;
-категоріального апарату з
дефектології;
ти структуру дефекту при різних порушеннях психофізичного
розвитку;
дітей зпорушеннями психофізичного розвитку;
закладів для виховання дітей з метою здійснення оптимального впливу на хід
розвитку, формування активної соціально-корисної особистості до самостійної
трудової діяльності.
При вивченні курсу «Основи дефектології» студенти повинні оволодіти
широким спектром вмінь та навичок:
освіти;
особливостей розвитку дітей з психофізичними порушеннями;
нічні засоби, які допомагають дітям
з порушеннями психофізичного розвитку в їх соціалізації та адаптації в умовах
освітніх закладах;
порушень;

та діяльності дітей з
оточенні (сім’ї, трудові

психофізичними порушеннями в соціальному
колективи).
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECTS).
На дистанційне вивчення виноситься 10 годин.
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