
«Попередження порушень мовлення у дітей дошкільного віку» 

Семестр - 

 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Формуванні у студентів знань про усне і писемне 

мовлення як складну форму психічної діяльності людини, 

про структуру дефекту при різних формах порушень 

усного та писемного мовлення, про корекційні стратегії 

подолання порушень писемного та усного мовлення. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

Проводити діагностику порушень мовлення, 

диференціювати порушенння мовлення, виявляти 

схильність до порушень мовлення у молодших школярів. 

Визначати основні напрями, зміст, методи та прийоми 

корекційно-логопедичної роботи по подоланню різних 

форм дисграфії, дислексії з урахуванням механізмів 

порушення. Самостійно здійснювати аналіз наукової 

літератури з проблеми порушень мовлення. Застосування 

сучасних методів і засобів логопедичного впливу, 

орієнтованих на корекцію порушень мовлення. Проводити 

консультації для дітей з порушеннями писемного мовлення 

та їх батьків. Здійснювати диференційовану діагностику 

різних форм порушень мовлення. 

Зміст дисципліни Психологія формування мовлення у дітей. Особливості 

формування мовлення у дітей дошкільного віку. Аналіз 

сучасних методики навчання мовлення. Прогнозування 

порушень мовлення у дітей. Класифікація порушень 

мовлення, їх причини та патогенез. Обстеження стану 

читання та його прийоми. Профілактика виникнення 

порушень мовлення. Запобігання виникнення порушень 

мовлення у дітей. 

 

 



«Практикум з професійного спілкування» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до 

професійного спілкування в різних інституційних умовах.  

Результати навчання 

 

1. Знати різні техніки процесу спілкування; 

2. Пояснювати специфіку вербального / невербального 

спілкування в соціально-педагогічній взаємодії;  

3. Застосовувати техніки і моделі спілкування; 

4. Усвідомлено обирати оптимальну тактику професійного 

спілкування з певною групою клієнтів;  

5. Застосовувати на практиці міждисциплінарні технології і 

методики в соціальній роботі. 

Зміст дисципліни Особливості, функції педагогічного спілкування. Структура 

педагогічного спілкування (етапи). Прийоми динамічного 

впливу в професійно-педагогічній взаємодії (прохання, 

переконування, маніпуляція, навіювання, наказ). Культура 

слухання. Нерефлексивна та рефлексивна форми слухання. 

Бар’єри й ускладнення у процесі комунікації. 

Інтелектуальні джерела комунікативних бар'єрів. 

Особливості кодування інформації в соціально-

педагогічному спілкуванні. Перцепція, соціальна перцепція, 

атракція, казуальна атрибуція, ідентифікація, рефлексія, 

емпатія як важливі аспекти спілкування. Комунікативний 

кодекс і його складники: комунікативна мета, 

комунікативний намір. Основні принципи спілкування 

(принцип кооперації, принцип ввічливості) та максими їх 

утілення. 

 



  

Профілактика емоційного вигорання у соціально-педагогічній роботі 

 

 

Семестр - 

Форма контролю - 

Мета Ознайомлення студентів з методами профілактики 

емоційного вигорання та з методами поновлення 

психоемоційного стану. 

Результати навчання оперувати поняттями професійна деформація та 

емоційне вигорання; 

визначати ситуації емоційного вигорання; 

оволодіння методами профілактики емоційного 

вигорання; 

орієнтація на здоровий спосіб життя; 

уміти протистояти ситуаціям емоційного 

вигорання; 

Зміст дисципліни Тема 1: Професійна деформація та її види. 

Тема 2: Сутність поняття емоційне вигорання та 

його вплив на стан здоров’я людини. 

Тема 3: Спосіб життя людини та його вплив на 

успішність у професійній діяльності. 

Тема 4: Життєвий потенціал людини та його 

збереження. 

Тема 5:  Методи відновлення психоемоційного 

стану. 

Тема 6: Методи регулювання фізичного стану 

особистості. 

Тема 7: Емоційно-вольова регуляція 

психофізичного стану. 

Тема 8: Ціннісно-смисловий рівень регуляції 

психофізичного стану 

Тема 9: Стратегії та методи самодопомоги. 

 
 



«Психолого-педагогічна допомога дітям раннього віку з фактором ризику» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Набуття знань методологічних основ, структури системи 

діагностування та надання психолого-педагогічної допомоги 

дітям раннього віку з фактором ризику у вітчизняній 

дошкільній педагогіці; набуття знань напрямків, змісту 

комплексу методик обстеження фізичного, психологічного, 

пізнавального розвитку дітей раннього віку у вітчизняній 

дошкільній педагогіці. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1.Знати зміст основних понять та категорій галузі;  особливості 

і етапи становлення теорії і практики ранньої діагностики та 

програм навчання та виховання дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку. 

2. Володіти знаннями про методологічні основи, структуру 

системи діагностування та надання психолого-педагогічної 

допомоги дітям раннього віку з фактором ризику у вітчизняній 

дошкільній педагогіці. 

3.Демонструвати вміння використовувати знання про вікові та 

індивідуальні особливості становлення особистості в аспекті 

онтогенезу та дизонтогенезу в практиці педагогічної допомоги 

дітям раннього віку. 

4.Реалізовувати педагогічну допомогу  дітям раннього віку з 

фактором ризику взаємодію з врахуванням нозології порушень; 

5.Демонструвати вміння надавати психолого-педагогічну 

допомогу батькам дітей раннього віку з фактором ризику. 

Зміст дисципліни Теоретичні та методичні основи  педагогічної допомоги дітям 

раннього віку з фактором ризику. Педагогічні системи надання 

психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з 

фактором ризику. Напрями нормативного розвитку дитячої 

психіки з її народження та психічний дизонтогенез. Науково-

теоретичні основи процесу діагностування дітей раннього віку. 

Методологічні основи, структура системи діагностування та 

надання психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з 

фактором ризику у вітчизняній дошкільній педагогіці. 

Напрямки, зміст комплексу методик обстеження фізичного, 

психологічного, пізнавального розвитку дітей раннього віку у 

вітчизняній дошкільній педагогіці. Особливості надання 

логопедичної допомоги дітям раннього віку. 

 



«Система логопедичної допомогои дітям з порушеннями мовлення» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Ознайомити студентів майбутніх логопедів з основами 

організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного і 

шкільного віку з порушеннями мовлення в умовах освітніх 

закладів, що передбачають оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками логопедичного 

діагностування, профілактики, навчання і виховання з 

подолання порушень мовлення. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Здійснювати науково обґрунтовувати вибір логопедичної 

методики для здійснення корекції порушень мовлення у 

старших дошкільників.   Застосовувати методи та прийоми 

фронтальних та індивідуальних форм логопедичної 

корекції в умовах спеціального закладу (групи) для дітей із 

порушеннями мовлення. Володіти навичками виявлення 

різних форм порушень мовлення у дошкільників. 

Формулювати висновки за результатами логопедичної 

діагностики (логопедичного обстеження) порушень 

мовлення. Розробляти перспективне та календарне 

планування роботи, конспекти індивідуальних і 

фронтальних занять з корекції порушень мовлення у 

дошкільників. Коректно застосовувати спеціальну 

термінологію в професійному спілкуванні з колегами, 

дітьми та їх батьками, володіти професійним мовленням. 

Зміст дисципліни Логопедичні методики для здійснення корекції порушень 

мовлення у старших дошкільників.   Методи та прийоми 

фронтальних та індивідуальних форм логопедичної 

корекції в умовах спеціального закладу (групи) для дітей із 

порушеннями мовлення. Форми порушень мовлення у 

дошкільників. Висновки за результатами логопедичної 

діагностики (логопедичного обстеження) порушень 

мовлення. Перспективне та календарне планування роботи, 

індивідуальні і фронтальні заняття з корекції порушень 

мовлення у дошкільників. Термінологія в професійному 

спілкуванні з колегами, дітьми та їх батьками. 

 



Анотація вибіркової дисципліни 

«Соціальна робота з сім’ями військовослужбовців» 

Семестр 7 

Форма контролю залік 

Мета Ознайомлення студентів із теоретичними та 

практичними надбаннями соціальної роботи в галузі 

сучасних технологій соціальної роботи з сім’ями 

військовослужбовців в умовах військового 

конфлікту. 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

1. Знати особливості життєдіяльності сімей 

військовослужбовців в умовах реформування 

Збройних Сил України. 

2. Демонструвати знання з предмету і завдань 

соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців. 

3. Орієнтуватися у принципах і напрямах соціальної 

роботи з сім’ями військовослужбовців. 

4. Розкривати роль соціального працівника в 

організації позитивно спрямованої 

життєдіяльності сімей військовослужбовців 

Збройних Сил України. 

5. Визначати ресурси соціальної роботи з сім’ями 

військовослужбовців. 

6. Добирати зміст соціальної роботи з сім’ями 

військовослужбовців. 

7. Давати оцінку ефективності соціальної роботи із 

сім’ями військовослужбовців в умовах 

реформування Збройних Сил України. 

Зміст дисципліни Робота з сім’ями військовослужбовців збройних сил 

України, добровольців і волонтерів – учасників АТО 

як актуальна соціальна проблема. Теоретичні засади 

організації соціальної роботи з сім’ями 

військовослужбовців в умовах реформування 

збройних сил України. Основні складові організації 

соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців 

Збройних Сил України, добровольців і волонтерів – 

учасників АТО. 

 



«Соціалізація особистості» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів з проблем 

соціалізації, обумовлених формуванням і розвитком 

особистості, віковими особливостями становлення людини, її 

самоствердженням, самореалізацією у соціумі. 

Результати навчання 1. Визначати сутність, зміст та особливості соціалізації 

особистості. 

2. Характеризувати основні теоретичні підходи та концепції 

соціалізації. 

3. Аналізувати особливості соціалізації на різних вікових етапах 

становлення особистості. 

4. Підібрати методи впливу на особистість для забезпечення 

умов соціалізації. 

5. Використовувати соціальні програми для сприяння 

соціалізації особистості. 

Зміст дисципліни Теоретичні основи соціалізації особистості. Соціалізація  як 

соціально-педагогічне явище. Людина як об’єкт соціалізації. 

Людина як суб’єкт соціалізації. Освіта і соціалізація 

особистості. Людина в процесі соціалізації. Соціалізованість. 

Вихованість. Негативні наслідки соціалізації. Види і типи жертв 

несприятливих умов соціалізації. Асоціалізація, десоціалізація 

та ресоціалізація особистості. Діагностика розвитку і 

соціалізації учнівської молоді. 

 



«Соціальна профілактика торгівлі людьми» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Підготовка здобувачів освітньо-професійного ступеню 

«бакалавр» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» до 

соціальної роботи у галузі соціальної профілактики 

торгівлі людьми та до роботи з потерпілими від торгівлі 

людьми. 

Результати навчання 1. Здатність визначати сутність поняття торгівлі людьми, 

визначати теоретичні засади соціальної профілактики 

цього явища, пояснювати загальні принципи практики 

соціальної роботи з особами, що постраждали від 

торгівлі людьми. 

2. Здатність розкривати правовий та соціальний явища 

аспект торгівлі людьми, вирізняти ознаки цього явища 

та способи вчинення торгівлі людьми.  Обґрунтовувати 

методи, технології, моделі соціальної роботи з 

постраждалими від торгівлі людьми. 

3. Здатність спроектувати, передбачити наслідки й 

організувати процес соціальної реабілітації  потерпілого 

від торгівлі людьми, оцінити результат.  

4. Здатність виявляти потерпілих від торгівлі людьми, 

проводити первинне оцінювання їхніх потреб, 

здійснювати індивідуальне консультування потерпілих, 

групову роботу, роботу з сім’єю та роботу в громаді. 

5. Здатність організовувати соціальну профілактику 

торгівлі людьми, оцінювати ефективність 

профілактичних заходів. 

Зміст дисципліни Проблема торгівлі людьми  в Україні та світі. Поняття 

торгівлі людьми. Способи вчинення торгівлі людьми. 

Правовий аспект проблеми торгівлі людьми. Ознаки 

торгівлі людьми. Соціальні аспекти торгівлі людьми. 

Соціально-психологічна характеристика особи потерпілого 

від торгівлі людьми. Нормативно-правове та інституційне 

забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні і світі. 

Запобігання торгівлі людьми. Соціальна робота з надання 

допомоги потерпілим від торгівлі людьми. Індивідуальні 

технології і методи соціальної роботи з потерпілими від 

торгівлі людьми. Групова робота з сім’ями потерпілих. 

Характеристика мережі організацій допомоги потерпілим 

від торгівлі людьми. 

 



«Соціальна робота з людьми похилого віку» 

 Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів із особливостями 

життєдіяльності та побутування людей похилого віку, 

процесуально-змістовими аспектами соціальної допомоги й 

підтримки цієї вікової групи. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Аналізувати характерні ознаки старості, психофізичні та 

соціальні характеристики старіння. 

2. Виділяти особливості організації соціальної роботи з людьми 

похилого віку. 

3. Орієнтуватися у виборі методів, прийомів, форм і засобів у 

соціально-реабілітаційній діяльності з геронтологічною групою 

осіб. 

4. Реалізовувати знання і вміння консультативної, діагностичної 

та інших видів термінової, адресної соціальної допомоги людям 

похилого віку.  

5. Використовувати ефективні стратегії й моделі соціальної 

роботи з людьми похилого віку в сучасній соціальній сфері. 

Зміст дисципліни Загальнотеоретичні засади соціальної роботи з людьми похилого 

віку. Феномен старості як етап онтогенезу. Теоретичні основи 

геронтологічної проблематики. Нормативно-правове забезпечення 

соціальної роботи з людьми похилого віку.  

Практичні аспекти соціальної роботи з людьми похилого віку: 

Основні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку. 

Система закладів обслуговування та допомоги людям похилого 

віку. Зарубіжний досвід соціальної роботи з геронтологічною 

групою осіб. Соціальна реабілітація осіб похилого віку. 

Соціально-психологічна допомога людям похилого віку. 

 



«Соціальна робота з творчими неформальними молодіжними об’єднаннями» 

 Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Опанування студентами вітчизняних, європейських і світових 

досягнень у роботі з молоддю, що залучена до неформального 

руху. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати передумови виникнення та історію неформального 

молодіжного руху. 

2. Демонструвати знання з основних складників молодіжного руху, 

атрибутів молодіжної субкультури. 

3. Орієнтуватися у засновниках вітчизняних неформальних рухів. 

4. Складати соціально-психологічну характеристику творчих 

неформальних об’єднань. 

5. Використовувати вітчизняний та зарубіжний досвід 

соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю в творчих 

неформальних об’єднаннях. 

6. Здійснювати соціально-педагогічну підтримку соціально 

спрямованої творчої діяльності неформальних молодіжних 

об’єднань. 

Зміст дисципліни Молодіжна субкультура, її роль у суспільстві. Передумови 

виникнення «культури у культурі». Основні складники 

молодіжного руху. Атрибути молодіжної субкультури. 

Характеристика неформальних молодіжних об’єднань творчого 

спрямування. Засновники вітчизняних неформальних рухів. 

Соціально-психологічна характеристика творчих неформальних 

об’єднань. 

Особливості соціально-педагогічної діяльності з учнівською 

молоддю творчих неформальних об’єднань. Вітчизняний та 

зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з учнівською 

молоддю в творчих неформальних об’єднаннях. 

Соціально-педагогічна підтримка соціально спрямованої творчої 

діяльності неформальних молодіжних об’єднань. 

 



«Соціальна робота на підприємстві» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Набуття студентами знань із теоретичних та практичних 

аспектів створення, а також ефективної діяльності 

соціальних служб (соціальних працівників) на виробництві з 

метою забезпечення добробуту та підвищення 

продуктивності праці працівників та підприємствах в цілому. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Визначати суттєві властивості понять «підприємство», 

«людські ресурси», «соціальна служба», «соціальне 

дослідження». 

2. Знати основні функції соціальних працівників на 

підприємстві; загальну структуру соціальної служби у 

виробничій сфері. 

3. Орієнтуватися в основних засадах соціальної адаптації особи; 

принципах соціально орієнтованих норм поведінки в 

економіці. 

4. Демонструвати знання з основних видів і форм соціальної 

роботи з особами, які мають адиктивну поведінку; 

теоретичних та практичних аспектів соціальних досліджень 

на підприємстві. 

5. Використовувати теоретичні знання у вирішенні 

професійних завдань. 

6. Проводити оцінку людського фактора на виробництві; 

оформляти соціальний пакет на підприємстві, визначати 

необхідний перелік пільг і компенсацій для стимулювання 

працівників до досягнення конкретних результатів. 

7. Формувати систему безперервного професійного зростання 

молодих робітників. 

8. Аналізувати та попереджати поширення адитивної поведінки 

працівників на підприємстві; визначати та класифікувати 

соціальні проблеми працівників на підприємстві. 

9. Підбирати та застосовувати стратегії соціального розвитку 

підприємства.  

Зміст дисципліни Сутність та структура виробничого процесу на підприємстві. 

Людські ресурси та особливості управління сучасним 

підприємством. Основні функції соціальних працівників на 

підприємстві. Методика оцінки людського фактора на 

виробництві. Соціальна служба в організаційній структурі 

підприємства. Соціальний пакет на підприємстві: правові 

аспекти і документальне оформлення. Соціальна адаптація 

молодих робітників. Соціальна ринкова економіка як прояв 

економічної демократії на підприємстві. Соціальна робота на 

підприємстві з особами, які мають адиктивну поведінку. 

Організація та методологія соціальних досліджень на 

підприємстві. Специфіка інтерпретації питань у соціальних 

дослідженнях на підприємстві. Статистична інформація та 

аналіз документів на підприємстві. Характеристика та 

значення програм соціального розвитку підприємства. 

 



«Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Розкриття специфіки роботи соціального педагога в різних 

типах освітніх навчальних закладів. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати типологію закладів системи освіти. 

2. Орієнтуватися в основних функціях соціального педагога в 

закладах освіти; інструментарії соціально-педагогічної 

діагностики, прогностики та корекції; формах, методах, 

прийомах соціально-педагогічної роботи в освітніх 

навчальних закладах різного типу. 

3. Вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу 

групи, класу навчального закладу;  

4. Організовувати соціально-педагогічну взаємодію з дітьми 

(учнями, студентами), які потребують допомоги. 

5. Здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами 

учнів. 

6. Проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, 

учнівської молоді, батьків, педагогічного колективу.  

Зміст дисципліни Теоретико-методологічні основи професійної діяльності 

соціального педагога. Система закладів освіти. Професійна 

діяльність соціального педагога в закладах освіти. 

Організаційні аспекти діяльності соціального педагога закладу 

освіти. Специфіка функціонування психологічної служби в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи 

соціального педагога в закладах освіти. Методи та технології 

роботи соціального педагога. Діагностична й прогностична 

робота соціального педагога. Консультативна, просвітницька 

та профілактична робота соціального педагога. Особливості 

соціального виховання дітей. Корекційна, реабілітаційна та 

розвивальна робота соціального педагога. Корекція 

різноманітних форм відхилення у поведінці вихованців. 

Методи та технології роботи соціального педагога з сім’єю 

учня. 

Особливості соціально-педагогічної роботи соціального 

педагога в закладах освіти різного типу. Діяльність соціального 

педагога у дошкільних навчальних закладах. Інклюзивна 

освіта. Специфіка соціально-педагогічної роботи в ЗНЗ різного 

типу. Діяльність соціального педагога у позашкільних 

закладах. Специфіка соціально-педагогічної роботи в 

інтернатному закладі. Особливості організації соціально-

виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі 

та ВНЗ. 

 



«Соціально-педагогічна робота з сім’єю» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Забезпечення студентів знаннями про сучасний стан сім’ї, типи 

сімей; технології соціально-педагогічної роботи з різними типами 

сімей; уміннями застосовувати методи соціальної діагностики у 

роботі із сім’єю. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

1. Робити аналіз стану сім’ї в сучасному суспільстві. 

2. Висвітлювати типологію сім’ї. 

3. Демонструвати знання з основних проблем різних типів сім’ї, 

методів вивчення сім’ї. 

4. Уміти попереджати негативний факторів соціального 

середовища на особистість. 

5. Знати систему соціально-педагогічної роботи з різними типами 

сімей. 

Зміст дисципліни Сім’я – об’єкт соціальної роботи. Причини, що викликають 

сімейні дисфункції. Сутність загальних соціальних проблем 

сучасної сім’ї. Соціальні проблеми окремих категорій сімей: 

неповних, в т.ч. неповних розширених; багатодітних (в першу 

чергу  

неблагополучних), сімей інвалідів, сімей, що виховують дітей-

інвалідів, повних малодітних сімей в ситуації соціального чи 

сімейного неблагополуччя. Особливості роботи соціального 

педагога з різними типами сімей. Технології соціально-

педагогічної роботи з сім’єю. Види і форми соціальної допомоги 

сім’ї: екстрене втручання, робота спрямована на збереження 

стабільності сім’ї, робота спрямована на соціальний розвиток 

сім’ї та її членів.  

Внутрісімейна жорсткість (морально-психологічне насилля, 

емоційно-психологічна жорстокість, фізичне і сексуальне 

насилля) та шляхи її подолання. Методи роботи з проблемною 

сім’єю: спрямованої зміни, “сімейної згоди”, “побудови 

генограми сім’ї”.  

Специфіка роботи з асоціальними сім’ями (алкоголіків, 

наркозалежних осіб) та 11 конфліктними сім’ями. Гейткінг як 

система попередження потрапляння дітей в інституційні заклади. 

Соціально-педагогічна допомога, спрямована на гармонізацію 

сімейних стосунків. Оцінювання потреб сім’ї як базова 

технологія соціально-педагогічної роботи. Процедура оцінки 

потреб дитини та сім’ї. 

 



«Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Набуття знань з історії та теоретичних основ дозвілля, спеціальних 

знань для педагогічної діяльності, умінь та навичок організації 

дозвілля з різними віковими категоріями в умовах школи, 

позашкільних організацій, клубу, сім’ї та поза ними, в умовах 

потужного впливу сучасного інформаційного простору. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати сучасний стан і тенденції розвитку соціально-культурної 

діяльності традиційних і нетрадиційних видів дозвілля підлітків, 

молоді, дорослих; шляхи, прийоми, методи, форми організації 

підлітків, молоді. 

2. Демонструвати знання з функцій соціального педагога як 

організатора дозвілля молоді. 

3. Орієнтуватися у правових та нормативних актах, які регулюють 

дозвіллєву діяльність населення. 

4. Аналізувати вплив сучасного інформаційного простору на вибір 

форм дозвілля різних категорій населення. 

5. Знати особливості організації дозвіллєвої діяльності в умовах 

дитячого оздоровчого закладу. 

6. Виявляти інтерес і потреби населення в різних видах освітньо-

дозвіллєвої діяльності,. 

7. Залучати дітей, підлітків, дорослих до активної культурно-

дозвіллєвої діяльності. 

8. Застосовувати на практиці методи освітньо-дозвіллєвої діяльності 

та організовувати різні масові форми дозвіллєвої діяльності.  

Зміст дисципліни Теоретико-історичні основи дозвілля. Теоретичні основи 

соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля. Історія розвитку 

дозвілля і дозвіллєвої діяльності. Методичні засади організації 

дозвілля. 

Методика організації соціальним педагогом дозвіллєвої 

діяльності. Гра у структурі дозвілля. Методика організації масових 

форм дозвіллєвої діяльності. Методика освітньої роботи. 

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля з різними 

категоріями населення. Вплив сучасних ЗМІ та ІКТ на організацію 

соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля з дітьми, 

підлітками і молоддю. 

 



«Сучасні технології корекційної роботи» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Сформувати у студентів наукові поняття про діагностичні 

методики в логопедичній освіті, їх цілі та завдання; 

допомогти майбутнім вчителям – логопедам  в оволодінні 

основними теоретичними знаннями та практичними 

вміннями щодо використання досвіду застосування 

корекційних  технологій і методик в навчально-виховному 

процесі. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Знати сутність технологічного підходу у навчально-

виховному процесі, його рушійні сили, закономірності та 

особливості; основні напрями та принципи, методи та 

форми застосування корекційних технологій; фактори, що 

сприяють впровадженню корекційних технологій і методик 

логопедичної освіти. 

Здійснювати вивчення корекційних технологій навчання 

особистості. Використати отримані результати у 

навчально-виховному процесі. 

Застосовувати оптимальні організаційні форми та методи 

корекційного навчання при застосування тих чи інших 

технологій навчання.  

Зміст дисципліни Сутність педагогічної технології, її структура. Зміст 

понять: “освітні технології”, “педагогічні технології”, 

“технології навчання”, “технології виховання”, 

“персоніфіковані технології”. Історико – педагогічний 

аспект реалізації технологій в корекційній роботі. Загальні 

засади використання педагогічних технологій в 

корекційній роботі. Технологія роботи з дітьми  із 

особливими освітніми потребами. Технологія 

диференціації та індивідуалізації навчання. Технологія 

компенсуючого навчання. Класи інтенсивної педагогічної 

корекції. Технологія роботи з особливими дітьми в 

загальноосвітній школі. 
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Анотація вибіркової дисципліни «Теорія ролей у соціальній роботі» 

 

Семестр 8 

Форма контролю залік 

Мета Формування у студентів розуміння сутності теорії 

ролей та доцільності екстраполяції її основних 

постулатів на площину соціальної роботи. 

 

Результати навчання 1. Аналізувати сутність рольової поведінки. 

2. Знати рольову модель соціальної роботи, 

корелювати її із проблемами клієнта. 

3. Уміти ідентифікувати соціальні ролі у 

професійній взаємодії. 

4. Уміти застосовувати рольову міфологію у 

професійній рефлексії. 

5. Уміти конструювати ситуації педагогічного 

впливу із прийняттям нових соціальних 

ролей. 

 

Зміст дисципліни Значення теорії ролей у соціальній роботі. Аналіз 

комплексної ідеї рольової поведінки клієнта. У 

контексті даної ідеї розглядається рольова модель 

соціальної роботи, що охоплює проблеми клієнта, 

пов’язані з очікуваною поведінкою і бажаним 

розвитком з урахуванням минулого досвіду, 

розумінням значущості актуальних подій та 

механізмів формування у людини уявлень про її 

роль у житті. Механізми підпорядкування ролей 

соціальним, професійним, гендерним стереотипам. 

 



«Теорія та методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Ознайомлення з теоретичними та практичними засадам 

діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій в 

Україні, напрямами, формами та методами роботи соціального 

педагога з дитячими та молодіжними об'єднаннями. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

1. Знати історію дитячого та молодіжного руху в Україні,  

2. Демонструвати знання з досвіду діяльності дитячих та 

молодіжних громадських організацій. 

3. Орієнтуватися у нормативно-правових засадах діяльності 

дитячих та молодіжних громадських організацій. 

4. Добирати ефективні форми та методи соціально-виховної роботи 

в дитячих та молодіжних організаціях для успішної соціалізації 

дітей та молоді. 

5. Аналізувати, прогнозувати та планувати соціально-виховну 

роботу в дитячих та молодіжних громадських організаціях. 

6. Проводити соціально-педагогічну роботу для організації 

спілкування дітей, молоді, дорослих безпосередньо в дитячо-

молодіжній організації чи у об’єднаннях за інтересами в 

мікрорайоні, у сімейно-сусідських спільнотах. 

7. Залучати до культурно-освітньої, профілактично-виховної, 

спортивно-оздоровчої, творчої роботи членів організації та 

установи, громадських організацій, творчих спілок, окремих 

громадян. 

8. Сприяти участі членів організації у науковій, технічній, 

художній творчості, 

спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню талантів, 

здібностей, професійному самовизначенню та соціальній 

адаптації молоді. 

Зміст дисципліни Теоретико-історичні засади діяльності дитячих і молодіжних 

організацій. Теоретичні основи діяльності дитячих і молодіжних 

організацій. Історія розвитку дитячих і молодіжних організацій.  

Характеристика дитячих та молодіжних організацій в Україні. 

Дитячий громадський рух і дитячі громадські організації та 

об’єднання. Молодіжний громадський рух і молодіжні громадські 

організації та об’єднання. Загальна характеристика діяльності 

дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань 

України. Характеристика неформального молодіжного руху, 

організацій та об’єднань. 

Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з групами, 

дитячими і молодіжними об’єднаннями та організаціями. Робота 

соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними 

організаціями. Інноваційні технології у діяльності громадських 

організацій дітей і молоді. Особливості роботи соціального 

педагога з неформальними групами та об’єднаннями. 

 



«Технології корекційної роботи з дітьми з ТПМ» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Сформувати у студентів наукові поняття про технології в 

корекційній роботі, їх мета та завдання; допомогти 

майбутнім вчителям – логопедам  в оволодінні основними 

теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо 

використання досвіду застосування корекційних  

технологій і методик в навчально-виховному процесі. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Знати сутність технологічного підходу у навчально-

виховному процесі, його рушійні сили, закономірності та 

особливості; основні напрями та принципи, методи та 

форми застосування корекційних технологій; фактори, що 

сприяють впровадженню корекційних технологій і методик 

логопедичної освіти. 

Здійснювати вивчення корекційних технологій навчання 

особистості. Використати отримані результати у 

навчально-виховному процесі. 

Застосовувати оптимальні організаційні форми та методи 

корекційного навчання при застосування тих чи інших 

технологій навчання.  

Зміст дисципліни Сутність педагогічної технології, її структура. Зміст 

понять: “освітні технології”, “педагогічні технології”, 

“технології навчання”, “технології виховання”, 

“персоніфіковані технології”. Історико – педагогічний 

аспект реалізації технологій в корекційній роботі. Загальні 

засади використання педагогічних технологій в 

корекційній роботі. Технологія роботи з дітьми  із 

особливими освітніми потребами. Технологія 

диференціації та індивідуалізації навчання. Технологія 

компенсуючого навчання. Класи інтенсивної педагогічної 

корекції. Технологія роботи з особливими дітьми в 

загальноосвітній школі. 
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«Технології психокорекційної допомоги сім’ям дітей з обмеженими  

психофізичними можливостями» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Науково-теоретичне та практичне ознайомлення студентів з 

концепцією та системою психокорекційної допомоги сім’ям, 

які виховують дітей з обмеженими психофізичними 

можливостями. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1.Знати концепцію та основні особливості системи 

психологічної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

відхиленнями в  розвитку. 

2. Володіти знаннями про напрями та особливості діяльності 

психолога в системі освіти; особливості застосування 

психологічних методів діагностики, корекції і психотерапії при 

роботі з різними категоріями дітей.  

3. Уміти самостійно підбирати методики для психолого-

педагогічного вивчення дитини керуючись такими критеріями 

як: вік, тип порушення психофізичного розвитку, індивідуальні 

особливості досліджуваного. 

4. За результатами діагностики розробляти та впроваджувати   

індивідуальну  психокорекційну програму розвитку дитини з 

обмеженими психофізичними можливостями. 

5. Вміти проводити бесіду з дитиною та її батьками. 

6. Володіти вміннями виявляти позицію батьків у ставленні до 

дитини з обмеженими психічними і фізичними можливостями, 

їх способи взаємодії з нею. 

7. Організовувати психологічну й просвітницьку допомогу 

батькам дитини з обмеженими можливостями. 

Зміст дисципліни Концепція психологічної допомоги сім’ям, які виховують 

дітей з відхиленнями у розвитку. Напрями психологічної 

допомоги сім’ям.  Принципи вивчення сім’ї з відхиленнями у 

розвитку. Моделі допомоги сім’ї. Система психологічної 

допомоги сім’ям з дітьми з психофізичними порушеннями. 

Діагностика проблем сім’ї. Консультативна та просвітницька 

діяльність в сім’ї. Корекційно-розвивальна  робота з різними 

категоріями сімей. 

 



«Технології соціально-педагогічної роботи» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Вивчення  специфіки  технологій соціально-педагогічної 

роботи. 

Результати навчання 1. Усвідомлення сутності та соціального значення процесу 

технологізації соціально-педагогічної діяльності; 

2. Знати види технологій; 

3. Опанування алгоритмом роботи соціального педагога з 

різними категоріями клієнтів; 

4. Розуміти цілі, принципи технологізації соціально-

педагогічного процесу, їх реалізацію на практиці; 

5. Знати структуру соціально-педагогічних технологій; 

6. Знати специфіку соціально-педагогічної взаємодії, об'єкт і 

суб'єкт соціально-виховного процесу. 

Зміст дисципліни Сутність поняття «технології соціально-педагогічної роботи.  

Технологія роботи ЦСССДМ з молоддю та сім’єю.  

Методика соціально-педагогічного консультування по 

телефону. 

Технологія соціально-педагогічного спілкування з клієнтами в 

процесі індивідуальної консультативної допомоги. 

Технології соціальної реабілітації та терапії: технології 

реабілітації; технології терапії. 

 



«Арт-терапевтичні технології у соціальній роботі» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Підготовка бакалаврів соціальної роботи до професійного 

використання арт-терапевтичних технологій у соціальній 

роботі. 

Результати навчання 1. Характеризувати види арт-терапевтичних технологій та 

визначати їх застосування відповідно до проблемної 

ситуації. 

2. Інтегрувати знання різних видів мистецтва в арт-

терапевтичних технологіях соціальної роботи. 

3. Використовувати концептуально-організаційні моделі арт-

терапії у змісті соціальної роботи з окремими категоріями 

осіб 

4. Організовувати впровадження арт-терапевтичних 

технологій у соціальній роботі з різними віковими і 

соціальними групами населення.  

5. Оцінювати ефективність власної роботи на дієвість 

застосовуваних методів та моделей. 

Зміст дисципліни Теоретичні основи арт-терапевтичних технологій в соціально-

педагогічній роботі. Види та форми арт-терапевтичних 

технологій. Методичні засади арт-терапевтичної роботи. 

Особливості застосування арт-терапевтичних технологій. 

у соціальній роботі з різними цільовими групами. 

Казкотерапія. Музикотерапія Фототерапія. Ізотерапія  

Лінгвістична терапія в соціальній роботі.  

 



«Вибрані питання логопедії» 
 Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Формувати у студентів знання, уміння та навички 

логопедичної роботи з попередження, корекції, реабілітації, 

абілітації, навчання і виховання правильного мовлення 

засобами спеціального навчання у дітей, підлітків і 

дорослих із порушеннями мовлення, як первинного і 

вторинного дефектів. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

1. Знати принципи, форми і методи організації та 

управління логопедичної діяльності в закладах системи 

освіти, охорони здоров’я та соціальній сферах; 

2. Визначати основні напрямки організації  логопедичної 

допомоги дітям різних нозологічних груп; 

3. Визначати місце конкретної дитини у логопедичній 

системі допомоги в закладах системи освіти, охорони 

здоров’я та соціальній сферах; 

4. Орієнтуватися в напрямах організації логопедичної 

допомоги дітям із порушеннями мовлення; 

5. Використовувати нормативно-правові положення та 

методичні рекомендації щодо організації логопедичної 

діяльності в закладах системи освіти, охорони здоров’я та 

соціальній сферах; 

6. Комбінувати відповідне обладнання, дидактичний 

матеріал із урахуванням особливостей дітей з 

порушеннями мовлення; 

7. Дотримуватися правил педагогічного такту, 

професійного спілкування. 

8. Демонструвати уміння гуманно сприймати дітей із 

обмеженими психофізичними можливостями. 

Зміст дисципліни Сучасний стан проблеми порушень мовлення у дітей. 

Особистісно орієнтований підхід у логопедичній роботі. 

Модернізація системи спеціальної освіти в Україні. 

Організація логопедичної допомоги дітям з порушеннями 

мовлення та із кохлеарними імплантантами. Організація 

логопедичної допомоги дітям з порушеннями мовлення та 

нові інформаційні технології в логопедичній роботі. 

Мовленнєве середовище та його створення для дітей з 

порушеннями мовлення у взаємодії логопеда і сім'ї.  

Взаємодія логопеда і сім'ї з розвитку мовлення і мови.  

 



«Ігри в логопедичній роботі» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета вивчення предмета і оволодіння методикою проведення 

ігор в логопедичній роботі з дітьми з різними 

мовленнєвими вадами; 

виховання та перевиховання осіб з порушеннями 

мовленнями, попередження мовленнєвих розладів під час 

гри. 

 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Визначати наукові основи теоретико-методичних знань: 

предмет, завдання, методологічні основи курсу, форми, 

засоби, методи і прийоми спеціального навчання дітей 

рідної мови. 

2. Визначати науково-теоретичні основи зі спеціальних 

методик навчання різних видів зв'язного мовлення дітей, 

методики словникової роботи, методики формування 

граматичної будови мови, методики роботи з художнім 

текстом та ілюстративним матеріалом, методики 

формування звукової культури мови та передумов 

навчання грамоти. 

3. Узагальнювати передовий педагогічний досвід 

працівників спеціальних дошкільних закладів для дітей із 

порушеннями мовлення. 

4. Використовувати спеціальні знання для самостійного 

складання мовленнєвих зразків розповідей, розробки 

конспектів занять, складання текстів дидактичних 

мовленнєвих ігор, добору текстів художніх творів, 

планування навчально-мовленнєвої діяльності дітей.  

6. Формувати  бажання пояснити та допомогти 

іншим, уважно вислуховувати співбесідника, чутливість до 

соціальних проблем. 

 

Зміст дисципліни Гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку.  

Короткі відомості про історію розвитку гри 

 Тема 3. Класифікація ігор. Іграшка — супутник дитячої 

гри. Особливості ігрової діяльності дітей на різних 

вікових етапах. Науково-методичні основи застосування 

ігор в корекційно-розвиваючій і реабілітаційно-виховній 

роботі з порушеннями психофізичного розвитку. Методика 

проведення ігор.Методика проведеннясюжетно-рольових 

ігор. :Методика використання гри в практиці корекційно-

розвиваючого освітнього процесу з дітьми із порушеннями 

психофізичного розвитку Особливості ігрової діяльності 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Ігри в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку 

із ФФНМ. Ігри влогопедичній роботі з дітьми 

дошкільного віку із ЗНМ.  Ігри в логопедичній роботі 

з дітьми дошкільного віку із заїканням. Ігри у 

подоланні порушень усного мовлення. Ігри у подоланні 



порушень писемного мовлення. Особливості ігрової 

діяльності дітей шкільного віку.Особливості ігрової 

діяльності підлітків і дорослих з ОПФМ. Ігри з дітьми 

з інтелектуальними порушеннями.  

 



«Ігрові техніки у соціальній роботі» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до 

використання ігрових технік у професійній діяльності. 

Результати навчання 1. Характеризувати види ігрових технік. 

2. Аналізувати функції, особливості ігрових технік у 

соціальній роботі з різними групами осіб. 

3. Використовувати вміння організації й проведення ігрових 

технологій у соціальній сфері. 

4. Вибирати оптимальні ігрові техніки у соціальній роботі з 

різними категоріями осіб. 

5. Демонструвати вміння проведення різних ігрових технік. 

Зміст дисципліни Сутність та значення ігрових технік. Класифікації ігор. Види 

ігрових технік. Рухливі ігри. Види рухливих ігор. Музично-

рухливі ігри. Комунікативні ігрові техніки. Ділові, рольові 

ігри. Театралізовані ігрові техніки. Творчі ігри. Інсценівки. 

Вуличні ігрові техніки. Терапевтичні ігрові техніки. 

Корекційні ігрові техніки. Розвивальні ігри. Змагальні ігри. 

Профілактичні ігри. Ігрові технології у соціальній роботі з 

різними категоріями дітей. 

 



«Логоритміка з методикою» 
 Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Формування у майбутніх спеціальних педагогів професійні 

компетенції для у своїй майбутній діяльності логопедичної 

ритміки як системи корекційно-реабілітаційних впливів 

музики, руху й слова на осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

1. Пояснювати місце і роль логоритміки в системі наук та 

серед реабілітаційних методик в галузі спеціальної освіти. 

2. Демонструвати знання мети й завдань, особливостей, 

основних складових, змістових і технологічних аспектів 

логоритміки. 

3. Планувати і результативно здійснювати логоритмічний 

вплив на дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

4. Використовувати знання методів логоритмічного впливу 

для забезпечення якості й удосконалення фахової 

діяльності, передбачати їх корекційно-реабілітаційний 

ефект та оцінювати досягнуту результативність. 

5. Організовувати логоритмічні заняття, застосовувати 

засоби, методи і прийоми логоритмічного впливу. 

6. Реалізовувати зміст корекційно-реабілітаційної 

діяльності логоритмічними засобами. 

7. Дотримуватися правил педагогічного такту, 

професійного спілкування.Демонструвати уміння 

вирішувати професійні завдання на основі набутих 

теоретичних і методичних знань з логоритміки. 

Зміст дисципліни Теоретичні основи логопедичної ритміки. Логопедична 

ритміка як наука й корекційно-реабілітаційна методика. 

Система логоритмічного виховання. Природничонаукова й 

мистецька основи логоритміки. Рух і музика в системі 

логоритмічного впливу на всебічний розвиток особистості. 

Класифікація методів логопедичної ритміки. Засоби 

логоритміки. Організаційно-методичні основи логопедичної 

ритміки в роботі з дітьми, підлітками і дорослими з 

порушеннями мовлення. Логопедична ритміка в системі 

комплексної психолого-педагогічної й корекційно-

реабілітаційної роботи. 

 

 



«Методика роботи гувернера» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Формування у студентів знань про закономірності й 

особливості організації навчально-виховного процесу з 

дитиною в домашніх умовах; оволодіння необхідними 

уміннями й навичками для здійснення успішної гувернерської 

діяльності. 

Результати навчання 

 

1. Здатність пояснювати зміст нормативно-правових 

документів, що обумовлюють професійну діяльність 

гувернера; 

2. Знати психолого-педагогічні основи індивідуальної роботи 

з дитиною у домашніх умовах; 

3. Уміти планувати індивідуальний навчально-виховний 

процес із дитиною у домашніх умовах на основі свідомого 

й доцільного використання методів, засобів та прийомів 

індивідуальної роботи з дитиною; 

4. Знати теоретико-методичні основи консультування батьків 

з проблем навчання та виховання дитини вдома; 

5. Визначати причини формування у дитини навчальних 

ускладнень, уміти окреслювати стратегію їх подолання. 

Зміст дисципліни Гувернерство як вид професійно-педагогічної діяльності. 

Причини, що спонукають батьків звертатися до послуг 

гувернера. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до гувернера. 

Нормативно-правова база діяльності гувернера. Права і 

обов’язки гувернера в сім’ї. 

Психологічні аспекти роботи гувернера. Психолого-

педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. 

Значення емоційного комфорту у розвитку дитини.  

Особливості організації та методика роботи гувернера в сім’ї. 

Принципи індивідуальної навчально-виховної роботи з 

дитиною. Особливості розвитку дитини і зміст виховання у 

дошкільному дитинстві. Теоретико-технологічні основи 

роботи гувернера з морального, трудового, фізичного й 

статевого виховання дитини. Технології формування у дитини 

навичок етичної поведінки. Особливості підготовки дитини до 

шкільного навчання  в умовах виховання вдома. Допомога в 

оволодінні шкільною програмою. Навчальні ускладнення 

дитини.  

 



«Методики корекційної роботи з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Ознайомлення студентів з основами організації корекційної 

роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти, що 

передбачають оволодіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками психологічного діагностування, 

корекції порушень психофізичного розвитку дітей за різними 

нозологіями. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати зміст основних понять та категорій галузі, основних 

видів корекційної роботи та їх порівняльну характеристику. 

2. Володіти знаннями про форми та види корекційної роботи та 

етапи корекційного процесу. 

3. Уміти пояснювати  застосування методик діагностики, корекції 

при роботі з різними категоріями дітей.  

4. Визначати напрями та особливості діяльності спеціального 

педагога в системі освіти. 

5. Використовувати знання про вікові та індивідуальні 

особливості становлення особистості в аспекті онтогенезу та 

дизонтогенезу в практиці корекційної роботи з дітьми та 

підлітками. 

6. Ілюструвати застосування методів корекції при роботі з 

різними категоріями дітей.  

7. Уміти проектувати індивідуальні корекційні програми 

розвитку дитини з обмеженими психофізичними можливостями й 

аргументувати доцільність їх застосування. 

Зміст дисципліни Теоретико-методологічні засади  корекції в умовах інклюзивної 

освіти.. Теоретичні та методологічні засади корекції. Методика 

розробки корекційних програм. Основи групової корекційної 

роботи. Корекційна діяльність у роботі з дітьми дошкільного і 

молодшого шкільного віку, підлітками та юнаками з 

порушеннями психофізичного розвитку.   

 



«Методики логопедичної роботи з дітьми з ТПМ» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Формуванні у студентів знань з методики викладання 

української мови в початковій ланці освіти; оволодіння 

методами та прийомами корекції та формування мовлення 

як засобу спілкування дітей з порушеннями мовлення. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

Знати теоретичні основи методики логопедичної 

роботи з молодшими школярами (методики формування 

вимови, навчання грамоти, читання, граматики, орфографії, 

зв’язного мовлення), технологію їх впровадження у 

навчальний процес; діагностичні методики вивчення стану 

мовленнєвого розвитку, а також знань, умінь та навичок з 

рідної мови. Вміти вірно структурувати та організовувати 

процес навчання мови у спеціальному закладі для дітей з 

порушеннями мовлення; проводити різні типи уроків з 

рідної мови, індивідуальні та групові заняття; 

діагностувати стан навчальних досягнень учнів з предмету 

«Рідна мова». 

Зміст дисципліни Методика формування вимови у дітей з порушеннями. 

Організація  та  методика  проведення  уроків  з 

формування звукової сторони мовлення у дітей. Методика 

формування граматичної та лексичної сторін мовлення, 

зв’язного мовлення у дітей з порушеннями мовлення. 

Методика навчання грамоти.  Особливості процесу 

навчання грамоти учнів з порушеннями мовлення. 

Структура процесу навчання грамоти в спеціальних 

закладах освіти. 

 



«Організація логопедичної роботи  

з дітьми старшого дошкільного віку із дислалією» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета підготовка майбутніх логопедів до самостійної роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку з дислалією, а саме: 

своєчасне виявлення, попередження й усунення відхилень і 

вад звуковимови, оволодіння основними вміннями і 

навичками педагогічної діяльності з дітьми з порушенням 

звуковимови, що забезпечують повноцінний загальний 

особистісний розвиток дітей, їх подальше успішне 

навчання та освіту. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

Здійснювати науково обґрунтовувати вибір корекційної 

методики для здійснення логопедичної корекції дислалії у 

старших дошкільників.   Застосовувати методи та прийоми 

фронтальних та індивідуальних форм логопедичної 

корекції в умовах спеціального закладу (групи) для дітей із 

порушеннями мовлення. Володіти навичками виявлення 

різних форм дислалії у дошкільників. Формулювати 

висновки за результатами логопедичної діагностики 

(логопедичного обстеження) дислалії. Розробляти 

перспективне та календарне планування роботи, конспекти 

індивідуальних і фронтальних занять з корекції дислалії у 

дошкільників. Коректно застосовувати спеціальну 

термінологію в професійному спілкуванні з колегами, 

дітьми та їх батьками, володіти професійним мовленням. 

Зміст дисципліни Анатомо-фізіологічні основи звуковимови. Порушення 

звукової сторони мовлення. Методичні основи 

логопедичної роботи з подолання різних форм і видів 

дислалії. Недоліки вимови голосних звуків та прийоми їх 

постановки. Недоліки вимови приголосних звуків [П, Б, 

М]-[Д, Т, Н, Д’, Т’, Н’].Недоліки вимови [J] (йотацизм), 

[К]-[К’], [Г]-[Г’], [X]-[Х'] (капацизм, гамацизм, хітізм). 

Недоліки вимови свистячих звуків [С] -[С’], [3]-[3’], [Ц], 

[ДЗ] (сигматизм, парасигматизм).Недоліки вимови 

шиплячих звуків [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [ДЖ]. Недоліки 

вимови [Л]-[Л’] (ламбдацизм і параламбдацизм).Недоліки 

вимови звуків [Р]-[Р’] (ротацизм і параротацизм). 

 



«Організація логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ринолалією» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Ознайомити студентів майбутніх логопедів з основами 

організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного і 

шкільного віку з ринолалією в умовах освітніх закладів, що 

передбачають оволодіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками логопедичного діагностування, 

профілактики, навчання і виховання з подолання ринолалії. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

Здійснювати науково обґрунтовувати вибір корекційної 

методики для здійснення логопедичної корекції ринолалії у 

старших дошкільників.   Застосовувати методи та прийоми 

фронтальних та індивідуальних форм логопедичної 

корекції в умовах спеціального закладу (групи) для дітей із 

порушеннями мовлення. Володіти навичками виявлення 

різних форм ринолалії у дошкільників. Формулювати 

висновки за результатами логопедичної діагностики 

(логопедичного обстеження) ринолалії. Розробляти 

перспективне та календарне планування роботи, конспекти 

індивідуальних і фронтальних занять з корекції ринолалії у 

дошкільників. Коректно застосовувати спеціальну 

термінологію в професійному спілкуванні з колегами, 

дітьми та їх батьками, володіти професійним мовленням. 

Зміст дисципліни Ринолалія, історія її вивчення. Анатомо-фізіологічні 

особливості піднебінно-глоткового апарату. Первинні 

порушення в структурі дефекту при ринолалії. Ранній 

розвиток дітей з незрощенням губи і піднебіння. Комплексне 

дослідження осіб з ринолалією. Доопераційна система 

роботи при вроджених незарощеннях твердого і м’якого 

піднебіння. Післяопераційна система роботи по усуненню 

ринолалії . Корекційна робота з дітьми від 1-го року до 3-х 

років. Подолання порушень писемного мовлення  у дітей з 

незрощенням губи і піднебіння. Структура заняття з дітьми із 

ринолалією. 

 



«Організація психологічної служби в спеціальних закладах» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета науково-теоретичне та практичне ознайомлення майбутніх 

фахівців з особливостями нормативно-правового 

регулювання, організації та функціонування психологічної 

служби  у спеціалізованих закладах системи освіти. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1.Володіти знаннями про завдання, функції, напрямки та 

форми, специфіку змісту діяльності психологічної служби 

системи освіти в Україні. 

2.Знати основні нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність психологічної служби в системі 

освіти України, в спеціалізованих закладах освіти. 

2.Планувати і результативно здійснювати роботу за  

напрямами діяльності психолога в системі освіти.  

3.Підбирати методики для психолого-педагогічного вивчення 

дитини керуючись такими критеріями як: вік, тип порушення 

психофізичного розвитку, індивідуальні особливості 

досліджуваного. 

4. Демонструвати вміння проводити бесіду з дитиною та її 

батьками. 

5.Розробляти, за результатами діагностики та впроваджувати 

індивідуальну психокорекційну програму розвитку дитини з 

обмеженими психофізичними можливостями. 

6.Здійснювати організацію психологічної й просвітницької 

допомоги батькам дитини з обмеженими можливостями. 

7.Розкривати психологічний зміст та знаходити шляхи 

вирішення проблем, пов’язаних з вирішенням практичних 

завдань в системі освіти. 

8.Добирати й застосовувати психологічні методи діагностики, 

психокорекції і психотерапії при роботі з різними категоріями 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

Зміст дисципліни Роль психологічної служби в освіті. Становлення 

психологічної служби в системі освіти України  та за 

кордоном. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій 

психологічної служби системи освіти. Структура, напрямки 

та форми діяльності психологічної служби в спеціальних 

закладах  України. Основні нормативно-правові документи, 

що регламентують діяльність психологічної служби в системі 

освіти України. Документація психологічної служби. 

Напрями та організація різних видів діяльності практичного 

психолога в спеціалізованих закладах освіти. Особливості 

застосування психологічних методів діагностики для дітей з 

порушеним психофізичним розвитком. Консультативна та 

профілактична діяльність в спецзакладах. Корекційно-

розвивальна  робота з різними категоріями дітей. 

 



«Організація роботи з різними соціальними групами» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Усвідомлення необхідності соціальної підтримки певних 

категорій та верств населення, з’ясування особливостей 

роботи з індивідами та групами клієнтів соціальних сервісів, 

формування професійного рівня і готовності до роботи з 

різними соціальними групами. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати поняття і різні підходи до класифікації соціальної 

групи; типові характеристики соціальних груп (з 

урахуванням їх віку, соціально-педагогічних ресурсів і 

психологічних проблем тощо). 

2. Орієнтуватися у методах, засобах і організаційних формах 

соціальної роботи з різними групами населення. 

3. Демонтрувати знання зі специфіки організації соціальної 

роботи з представниками проблемних груп (з урахуванням 

індивідуального підходу). 

4. Визначати типові характеристики соціальних груп як 

клієнтів різних соціальних служб в Україні; 

5. Здійснювати соціальну діагностику, аналіз та 

систематизацію необхідної інформації для застосування у 

професійній діяльності. 

6. Будувати модель соціальної взаємодії, визначати її 

можливості і форми з різними об’єктами і суб’єктами 

соціального виховання. 

Зміст дисципліни Загальні питання теорії організації роботи з різними 

соціальними групами. Соціальна група як об’єкт соціально-

педагогічної роботи. Характеристика соціальних груп. 

Зміст і методика організації роботи з різними соціальними 

суб’єктами. Організація соціальної роботи з соціальними 

суб’єктами різного віку. Організація соціальної роботи з 

представниками проблемних груп. Організація соціальної 

роботи з жінками. Люди з обмеженими можливостями як 

клієнти соціальної роботи. Організація соціальної роботи з 

призовною молоддю й військовослужбовцями строкової 

служби та членами їх сімей. Організація роботи 

спеціалізованих служб із сім’єю. 

 



Опис вибіркової дисципліни  

«Основи інклюзивної освіти» 

 Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета ознайомлення з історико-педагогічним аспектом та з 

сучасними підходами держави й суспільства до інклюзивної 

освіти; підготовка фахівців  до організації освіти дітей з 

психофізичними порушеннями за різними нозологіями, 

ураховуючи особливості їх психолого-педагогічного 

супроводу, організації інтегрованого, інклюзивного навчання. 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

1. Відтворювати теоретико-методологічні та нормативні 

правові засади інклюзивної освіти. 

2. Аналізувати особливості розвитку, навчання та виховання 

дітей, які мають обмежені психофізичні можливості та 

порушення поведінки. 

3. Виділяти особливості організації корекційно-розвивальної 

та корекційно-виховної роботи вчителя в умовах інклюзивної 

освіти. 

4. Впроваджувати у навчально-виховний процес необхідні 

методики корекційної роботи з дітьми з обмеженими 

можливостями. 

5. Реалізовувати підходи диференційованого розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. 

6. Використовувати ефективні стратегії взаємодії з 

різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 

7. Демонструвати уміння вирішувати професійні завдання на 

основі набутих педагогічних знань. Дотримуватися правил 

педагогічного такту, професійного спілкування в системі 

інклюзивної освіти. 

Зміст дисципліни Теоретико-методичні та нормативно-правові засади 

інтегрованого навчання. Інклюзивна освіта як модель 

соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні 

визначення та основні принципи. Характеристика дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку як суб’єкту 

корекційної освіти. Реалізація корекційно-педагогічної роботи 

в системі освіти. Корекційно-розвивальна робота як складова 

інклюзивного навчання. Індивідуальний навчальний план та 

його складові. Сутність і завдання оцінювання навчальних 

досягнень учнів з  особливими освітніми потребами.  

 

  

 
 

 



«Основи красномовства» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета підготовка фахівців соціальної сфери до організації 

ефективного спілкування в ситуаціях соціально-

педагогічної взаємодії, зокрема, формування вмінь 

проявляти ораторську мобільність у професійно-

педагогічній діяльності, а також оптимізувати останню 

засобами ораторської майстерності 

Результати навчання 

 

1. Розуміти педагогічний потенціал риторичної 

спадщини в контексті ефективної взаємодії між 

соціальним працівником і споживачем його послуг; 

2. Знати функціональні можливості ораторської 

майстерності у професійній діяльності; 

3. Установлювати емоційно-доброзичливий контакт у 

педагогічному спілкуванні, створювати умови повного 

психологічного комфорту у професійній діяльності;  

4. Уміти добирати прийоми вербального та 

невербального впливу на співрозмовника (аудиторію);  

5. Використовувати ораторську майстерність, зокрема 

жанрову мобільність у професійній діяльності. 

Зміст дисципліни Мистецтво красномовства як соціальне явище і як об’єкт 

вивчення науки риторики. Закони управління 

мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. Своєрідність 

риторики. Типи ораторів. Умови переконливості оратора. 

Критерії визначення професійної придатності / готовності 

/майстерності оратора. Характеристика понять «рід», 

«вид» і «жанр» у контексті риторики та інших наукових 

галузей. Історія риторики й красномовства: зарубіжна 

теорія і практика; історія вітчизняної риторики й 

красномовства. Композиція промови. Методика 

підготовки та виголошення промови. Мовно-літературні 

основи риторики; проблема лексичних деформацій у 

сучасному спілкуванні. Соціально-психологічні аспекти 

взаємодії оратора з аудиторією. Причини та наслідки 

аудиторного шоку, способи його подолання. Спір як 

форма реалізації діалогу. Поняття «дискусія», «диспут», 

«полеміка». 

 



«Ігри в логопедичній роботі» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета вивчення предмета і оволодіння методикою проведення 

ігор в логопедичній роботі з дітьми з різними 

мовленнєвими вадами; 

виховання та перевиховання осіб з порушеннями 

мовленнями, попередження мовленнєвих розладів під час 

гри. 

 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Визначати наукові основи теоретико-методичних знань: 

предмет, завдання, методологічні основи курсу, форми, 

засоби, методи і прийоми спеціального навчання дітей 

рідної мови. 

2. Визначати науково-теоретичні основи зі спеціальних 

методик навчання різних видів зв'язного мовлення дітей, 

методики словникової роботи, методики формування 

граматичної будови мови, методики роботи з художнім 

текстом та ілюстративним матеріалом, методики 

формування звукової культури мови та передумов 

навчання грамоти. 

3. Узагальнювати передовий педагогічний досвід 

працівників спеціальних дошкільних закладів для дітей із 

порушеннями мовлення. 

4. Використовувати спеціальні знання для самостійного 

складання мовленнєвих зразків розповідей, розробки 

конспектів занять, складання текстів дидактичних 

мовленнєвих ігор, добору текстів художніх творів, 

планування навчально-мовленнєвої діяльності дітей.  

6. Формувати  бажання пояснити та допомогти 

іншим, уважно вислуховувати співбесідника, чутливість до 

соціальних проблем. 

 

Зміст дисципліни Гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку.  

Короткі відомості про історію розвитку гри 

 Тема 3. Класифікація ігор. Іграшка — супутник дитячої 

гри. Особливості ігрової діяльності дітей на різних 

вікових етапах. Науково-методичні основи застосування 

ігор в корекційно-розвиваючій і реабілітаційно-виховній 

роботі з порушеннями психофізичного розвитку. Методика 

проведення ігор.Методика проведеннясюжетно-рольових 

ігор. :Методика використання гри в практиці корекційно-

розвиваючого освітнього процесу з дітьми із порушеннями 

психофізичного розвитку Особливості ігрової діяльності 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Ігри в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку 

із ФФНМ. Ігри влогопедичній роботі з дітьми 

дошкільного віку із ЗНМ.  Ігри в логопедичній роботі 

з дітьми дошкільного віку із заїканням. Ігри у 

подоланні порушень усного мовлення. Ігри у подоланні 

порушень писемного мовлення. Особливості ігрової 



діяльності дітей шкільного віку.Особливості ігрової 

діяльності підлітків і дорослих з ОПФМ. Ігри з дітьми 

з інтелектуальними порушеннями.  

 



«Основи психоконсультування та психокорекції в умовах інклюзії» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Ознайомлення студентів з основами організації психодіагностики 

і психокорекційної роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку 

з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної 

освіти, що передбачають оволодіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками психологічного діагностування, 

психокорекції порушень психофізичного розвитку дітей за 

різними нозологіями. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати зміст основних понять та категорій галузі, основних 

видів психологічної допомоги та їх порівняльну характеристику. 

2. Володіти знаннями про форми та види психокорекційної 

роботи та етапи психокорекційного процесу. 

3. Уміти пояснювати застосування психологічних методів 

діагностики, корекції при роботі з різними категоріями дітей.  

4. Визначати напрями та особливості діяльності психолога в 

системі освіти. 

5. Використовувати знання про вікові та індивідуальні 

особливості становлення особистості в аспекті онтогенезу та 

дизонтогенезу в практиці психокорекційної роботи з дітьми та 

підлітками. 

6. Ілюструвати застосування психологічних методів діагностики 

і психокорекції при роботі з різними категоріями дітей.  

7. Уміти проектувати індивідуальні психокорекційні програми 

розвитку дитини з обмеженими психофізичними можливостями й 

аргументувати доцільність їх застосування. 

Зміст дисципліни Дослідження дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної освіти. Психологічна діагностика як наука та 

навчальна дисципліна. Теоретико-методологічні основи 

психологічної діагностики порушень розвитку у дітей. 

Особливості психологічного вивчення дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку дошкільного, молодшого шкільного 

й підліткового віку. Особливості психологічного дослідження 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивної освіти. Організація, зміст і стратегії процесу 

консультування сім’ї дитини з обмеженими можливостями.  

Теоретико-методологічні засади психокорекції в умовах 

інклюзивної освіти. Предмет психокорекції. Теоретичні та 

методологічні засади психокорекції. Методика розробки 

психокорекційних програм. Основи групової психокорекційної 

роботи. Вікова психокорекція у роботі з дітьми дошкільного і 

молодшого шкільного віку, підлітками та юнаками з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

 



«Основи психоконсультування та психокорекції» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Ознайомлення студентів з основами організації 

психодіагностики і психокорекційної роботи з дітьми 

дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного 

розвитку в умовах інклюзивної освіти, що передбачають 

оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками 

психологічного діагностування, психокорекції порушень 

психофізичного розвитку дітей за різними нозологіями. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1. Знати зміст основних понять та категорій галузі, основних 

видів психологічної допомоги та їх порівняльну 

характеристику. 

2. Володіти знаннями про форми та види психокорекційної 

роботи та етапи психокорекційного процесу. 

3. Уміти пояснювати  застосування психологічних методів 

діагностики, корекції при роботі з різними категоріями дітей.  

4. Визначати напрями та особливості діяльності психолога в 

системі освіти. 

5. Використовувати знання про вікові та індивідуальні 

особливості становлення особистості в аспекті онтогенезу та 

дизонтогенезу в практиці психокорекційної роботи з дітьми та 

підлітками. 

6. Ілюструвати застосування психологічних методів 

діагностики і психокорекції при роботі з різними категоріями 

дітей.  

7. Уміти проектувати індивідуальні психокорекційні програми 

розвитку дитини з обмеженими психофізичними можливостями 

й аргументувати доцільність їх застосування. 

Зміст дисципліни Дослідження дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної освіти. Психологічна діагностика як наука 

та навчальна дисципліна. Теоретико-методологічні основи 

психологічної діагностики порушень розвитку у дітей. 

Особливості психологічного вивчення дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку дошкільного, молодшого 

шкільного й підліткового віку. Особливості психологічного 

дослідження дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної освіти. Організація, зміст і стратегії 

процесу консультування сім’ї дитини з обмеженими 

можливостями. Теоретико-методологічні засади психокорекції 

в умовах інклюзивної освіти. Предмет психокорекції. 

Теоретичні та методологічні засади психокорекції. Методика 

розробки психокорекційних програм. Основи групової 

психокорекційної роботи. Вікова психокорекція у роботі з 

дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, підлітками та 

юнаками з порушеннями психофізичного розвитку.   

 



«Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Науково-теоретична і практична підготовка в галузі 

психотренінгової діяльності. Відпрацювання у студентів 

практичних умінь і навичок у використанні її методів у 

процесі психокорекційної роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення з метою подальшого надання батькам і рідним 

дитини консультативно-просвітницької і корекційної 

допомоги. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1.Виявляти знання з теоретичних основ організації 

психологічного тренінгу, предмет, мету, завдання, структуру, 

психологічні особливості тренінгової групи. 

2.Знати  загальні тренінгові методи роботи тренера; 

особливості роботи психолога з клієнтами різних вікових 

категорій з тяжкими порушеннями мовлення;  

3. Використовувати можливості створення власних прийомів 

та засобів тренінгових технік. 

4. Демонструвати вміння працювати з основними проблемами 

клієнтів;планувати діяльність психолога-тренера. 

5.Розробляти програми тренінгів із різних напрямків, вміти 

грамотно їх використовувати в практичній діяльності. 

Зміст дисципліни Тренінг − як форма колективної психокорекційної роботи та 

його атрибути. Процес формування та розвитку тренінгової 

групи. Ведучий тренінгової групи Методи навчання у 

тренінгу. Стилі викладання – навчання. Підготовка,  

проведення та оцінювання тренінгу. Тренінг спілкування в 

корекції заїкання. Значення тренінгу спілкування в 

реабілітації підлітків і дорослих із заїканням. Види рольових 

ігор, що застосовуються в тренінгу спілкування. Тренінг 

сенситивності у формуванні соціально-перцептивної 

компетентності в осіб із заїканням. 

 



«Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення» 

Семестр - 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

- 

Форма контролю - 

Мета Науково-теоретична і практична підготовка в галузі 

психотренінгової діяльності. Відпрацювання у студентів 

практичних умінь і навичок у використанні її методів у 

процесі психокорекційної роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення з метою подальшого надання батькам і рідним 

дитини консультативно-просвітницької і корекційної 

допомоги. 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

1.Виявляти знання з теоретичних основ організації 

психологічного тренінгу, предмет, мету, завдання, структуру, 

психологічні особливості тренінгової групи. 

2.Знати  загальні тренінгові методи роботи тренера; 

особливості роботи психолога з клієнтами різних вікових 

категорій з тяжкими порушеннями мовлення;  

3. Використовувати можливості створення власних прийомів 

та засобів тренінгових технік. 

4. Демонструвати вміння працювати з основними проблемами 

клієнтів;планувати діяльність психолога-тренера. 

5.Розробляти програми тренінгів із різних напрямків, вміти 

грамотно їх використовувати в практичній діяльності. 

Зміст дисципліни Тренінг − як форма колективної психокорекційної роботи та 

його атрибути. Процес формування та розвитку тренінгової 

групи. Ведучий тренінгової групи Методи навчання у 

тренінгу. Стилі викладання – навчання. Підготовка,  

проведення та оцінювання тренінгу. Тренінг спілкування в 

корекції заїкання. Значення тренінгу спілкування в 

реабілітації підлітків і дорослих із заїканням. Види рольових 

ігор, що застосовуються в тренінгу спілкування. Тренінг 

сенситивності у формуванні соціально-перцептивної 

компетентності в осіб із заїканням. 

 



 «Основи соціальної педагогіки» 

Семестр - 

Форма контролю - 

Мета Розкриття теоретичних основ соціальної педагогіки 

як науки і галузі практичної діяльності та 

обґрунтування змісту провідних напрямів соціально-

педагогічної діяльності з представниками різних 

соціальних груп. 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

1. Знати сутність соціальної педагогіки як 

навчального предмета і науки. 

2. Орієнтуватися у принципах та методах соціально-

педагогічної діяльності. 

3. Демонструвати знання з особливостей соціалізації 

особистості в різних мікросоціумах. 

4. Уміти попереджати негативний факторів 

соціального середовища на особистість. 

5. Аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію 

особистості. 

6. Диференціювати зміст діяльності відповідно до 

різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціально-

педагогічної роботи. 

7. Добирати адекватні форми та методи соціально-

педагогічної діяльності. 

Зміст дисципліни Науково-теоретичні основи соціальної педагогіки. 

Загальні та історичні основи соціальної педагогіки. 

Категорії та основні поняття соціальної педагогіки. 

Розвиток дитини в соціумі і соціальне становлення 

особистості. 

Соціально-педагогічна діяльність з різними 

категоріями дітей і дорослих. Особливості соціальної 

дезадаптації дітей та молоді. Соціально-педагогічна 

діяльність з уразливими категоріями населення. 

Соціально-педагогічна діяльність з сім’єю. 

 


