
Виробнича дефектологічна

практика

для студентів ІV курсу першого освітнього рівня денної форми навчання 

психолого-педагогічного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта



Бази практики:

 спеціальні школи для дітей із ТПМ, навчально-

реабілітаціні центри, інклюзивно-ресурсні центри

(обласні та районні), НВК інтернатного типу для

дітей з вадами розвитку, загальноосвітні школи та

ЗДО комбінованого та компенсуючого типів у

структурі яких функціонують логопедичні групи та

логопедичні пункти ЗЗСО.



Мета виробничої дефектологічної практики:

оволодіння системою професійних педагогічних знань, умінь і навичок як

основних складових змісту практичної діяльності логопеда. Актуалізувати,

систематизувати та інтегрувати набуті у ході теоретичного навчання знання з

курсів „Логопедія”, «Спеціальна методика початкового навчання української

мови», „Теорія та методика навчання і виховання дітей із ТПМ”, „Спеціальна

педагогіка з історією”, „Основи корекційної роботи”, „Корекційно-

реабілітаційні служби”, „Спеціальна психологія”, „Основи психокорекційної

роботи з дітьми з порушеннями мовлення”, „Організація психологічної

служби в спецзакладах” та ін.



Завдання виробничої дефектологічної

практики студентів ІV курсу:
 включити студента в основні види діяльності логопеда та практичного психолога;

 створити умови для узагальнення і вдосконалення професійно-педагогічних і психологічних знань, умінь і навичок здобутих в період

навчання і попередніх практик;

 поглибити знання отримані при вивченні курсів ”Логопедія”, ”Основи корекційної роботи”, „Спеціальна психологія” „Основи

психокорекційної роботи з дітьми з порушеннями мовлення” та інших; 

 навчити застосовувати теоретичні знання по спеціальності в практиці психокорекційної і логопедичної роботи;

 навчити вибирати і застосовувати методи, форми і прийоми подолання порушень мовленнєвої діяльності дітей у взаємозв’язку з іншими

сторонами їх психічного розвитку;

 проводити пропаганду логопедичних знань серед вихователів і батьків, сприяти підвищенню їх педагогічної компетенції.

 проводити психологічне обстеження пізнавальної діяльності дітей, аналізувати його результати і діагностувати виявлені відхилення;

 здійснювати перспективне і поточне планування змісту всіх видів психологічної роботи (перспективний план психологічної допомоги 

дітям, їх батькам, педагогам установи, плани фронтальних, підгрупових і індивідуальних коректувально-психологічних занять);

 визначати і реалізовувати завдання психологічного супроводу корекційної роботи, використовуючи різноманітні прийоми психологічної 

дії з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ППФР, специфіки їх соціальної ситуації розвитку;

 обґрунтовано вибирати і застосовувати методи, форми і прийоми подолання відхилень у поведінці й розвитку вищих психічних функцій

дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

 здійснювати методично правильний вибір методик корекційного впливу, матеріалу, засобів психологічної корекції ПФ у дітей з ППФР;

 виготовляти демонстраційний і роздатковий дидактичний матеріал для корекційних занять;

 володіти прийомами організації спільної роботи з психологами і педагогами, батьками дітей з ПФР;

 сприяти підвищенню психологічної компетенції вихователів і батьків.








