
ПЕРЕЛІК  

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти  

спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) / 016 Спеціальна освіта 

заочна форма навчання 

2020-2021 н.р. 
 

 

Освітній ступінь «молодший бакалавр» 
 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (24з, 24аз групи) 

1 Спецметодика фізичного виховання 4/120 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти  

2 
Спецметодика формування елементарних математичних 

уявлень 
3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 
Спецметодика навчання інтегративного курсу "Я досліджую 

світ" 
4/120 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення 3/90 екзамен 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 
Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти з 

основами генетики 
3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6 Ігри в логопедичній роботі 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

7 
Корекційні технології навчання фізичної культури та основ 

здоров’я дітей 
4/120 залік 4 Дошкільної освіти 

8 
Діти з особливими освітніми потребами та організація їх 

навчання 
3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9 Основи природознавства 4/120 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10 
Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній 

системі навчання 
3/90 екзамен 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

11 Виховання дітей з особливими освітніми потребами 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

12 Логопсихологія 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

 



Освітній ступінь «бакалавр» 
 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 2 р. 10 міс) (225з група) 

1 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

навчальних закладах 
4/120 екзамен 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення 

4/120 екзамен 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціальна психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

 

ІІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (316з група) 

1 Робота з сім'єю дітей з особливими освітніми потребами 6/180 екзамен 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 
Рання корекційна допомога дітям з інтелектуальними 

порушеннями 
6/180 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 
Спеціальна методика навчання грамоти дітей з 

інтелектуальними порушеннями 
6/180 екзамен 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Основи корекційної педагогіки 6/180 екзамен 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 Корекційна робота з агресивними дітьми 6/180 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6 Педагогічна майстерність в спеціальній освіті 6/180 екзамен 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 2 р. 10 міс) (324з група) 

1 Основи патопсихології та психотерапії 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Спеціальна психологія 5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Аномалії психічного розвитку 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Основи гендерного виховання дітей 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 



5 Психолінгвістика 5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6 Робота з сім'єю дітей з особливими освітніми потребами 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

7 
Психолого-педагогічна реабілітація у закладах спеціальної 

освіти 
5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8 Основи корекційної роботи 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9 Сучасні системи фізичної реабілітації 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10 Психолінгвістика 5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 2 р. 10 міс) (325з група) 

1 Робота з сім'єю дітей з особливими освітніми потребами 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 
Психолого-педагогічна реабілітація у закладах спеціальної 

освіти 
5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Аномалії психічного розвитку 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Організація діяльності реабілітаційних закладів 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 
Лікувальна фізкультура та масаж в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами  
5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6 
Теорія та методика валеологічної освіти дітей з/без 

особливих освітніх потреб 
4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

7 Сучасні системи фізичної реабілітації 5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8 Патопсихологія 4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9 Психолінгвістика 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10 Логопедичний масаж 5/150 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (334з група) 

1 

Українознавство 

3/90 залік 2 

Української літератури, українознавства та 

методик  їх навчання 

Художня праця та основи дизайну Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Основи теорії гендерного виховання дітей 

4/120 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Превентивна психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

3 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

навчальних закладах 
3/90 екзамен 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  



Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (335з група) 

1 

Українознавство 

3/90 залік 2 

Української літератури, українознавства та 

методик  їх навчання 

Художня праця та основи дизайну Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2 

Основи теорії гендерного виховання дітей 

4/120 залік 2 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Превентивна психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

3 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

навчальних закладах 
3/90 екзамен 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  
 

 

ІV курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (414з група) 

1. Психопатологія 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. Порівняльна психологія 6/180 залік 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3. Основи психотренінгу осіб з ТМП 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. Спеціальна психологія 6/180 залік 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. Основи патопсихології та психотерапії 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. 
Методика навчання дітей української мови в ДНЗ з 

російськомовним режимом 
6/180 залік 8 Дошкільної освіти 

7. 
Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку 
6/180 залік 7 Дошкільної освіти 

8. Виховання дітей з особливими потребами 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. Моніторинг якості дошкільної освіти 6/180 залік 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

10. Соціально-педагогічний супровід сім’ї 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (415з група) 

1. Основи патопсихології та психотерапії 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 



2. Адаптивне фізичне виховання 6/180 залік 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3. Фізична реабілітація у педіатрії 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. Основи психотренінгу осіб з ТМП 6/180 залік 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. Сучасні системи фізичної реабілітації 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. 
Методика навчання дітей української мови в ДНЗ з 

російськомовним режимом 
6/180 залік 8 Дошкільної освіти 

7. 
Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку 
6/180 залік 7 Дошкільної освіти 

8. Виховання дітей з особливими потребами 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. Моніторинг якості дошкільної освіти 6/180 залік 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

10. Соціально-педагогічний супровід сім’ї 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 3 р. 10 міс) (416з група) 

1. 
Технології психолого-педагогічної реабілітаційної роботи з 

дітьми з інтелектуальними порушеннями 
6/180 залік 8 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. 
Методичні основи забезпечення соціалізації учнів 

спеціальної школи 
6/180 залік 7 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

3. Спеціальна методика соціально-побутової орієнтації 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. 
Основи психодіагностики та психокорекції дітей з 

інтелектуальними порушеннями 
6/180 залік 7 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. Діагностика та корекція розладів аутистичного спектру 6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. Корекційно-реабілітаційні служби 6/180 залік 8 Дошкільної освіти 

7. Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 6/180 залік 7 Дошкільної освіти 

8. 
Навчання і виховання дітей з розладами аутистичного 

спектру 
6/180 залік 8 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. Психологія спеціального виховання 6/180 залік 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

10. 
Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 
6/180 екзамен 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 2 р. 10 міс) (424з група) 

1. Психопатологія 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. Порівняльна психологія 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3. Основи психотренінгу осіб з ТМП 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. Спеціальна психологія 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. Основи патопсихології та психотерапії 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. Актуальні проблеми правового виховання дітей 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 



дошкільного віку  

7. Корекційно-реабілітаційні служби 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8. Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. 
Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 
5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10. Педагогічна майстерність в спеціальній освіті 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 2 р. 10 міс) (425з група) 

1. Спецметодика фізичного виховання 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. 
Психолого-педагогічна реабілітація у закладах спеціальної 

освіти 
5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3. 
Теорія і методика діяльності гувернера з дітьми з 

особливими освітніми потребами 
5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. Основи психотренінгу осіб з ТМП 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. Сучасні системи фізичної реабілітації 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. 
Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку 
5/150 залік 6 Дошкільної освіти 

7. Корекційно-реабілітаційні служби 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8. 
Навчання і виховання дітей з розладами аутистичного 

спектру 
5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. 
Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 
5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10. Педагогічна майстерність в спеціальній освіті 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (435з група) 

1. Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТМП 3/90 екзамен 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. Арт-терапія в спеціальній освіті 3/90 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3. 
Психолого-педагогічна реабілітація у закладах спеціальної 

освіти 

3/90 
залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. Рання логопедична корекція 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. 
Методика роботи дефектолога з дітьми з порушенням 

аналізаторів 
3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. 
Теорія та методика валеологічної освіти дітей з/без 

особливих освітніх потреб 

3/90 
залік 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

7. Сучасні системи фізичної реабілітації 3/90 екзамен 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8. Педагогічні технології інклюзивної освіти 3/90 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. Виховання дітей з особливими освітніми потребами 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 



10. Спеціальна психологія 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

11. Логопедичний масаж 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

12. Психолінгвістика 3/90 екзамен 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

 

Освітній ступінь «магістр» 

І курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 4 міс) (504з, 504аз групи) 

1. 

Філософія та соціологія освіти 

4/120 залік 3 

Суспільних дисциплін 

Психологія особистості Дошкільної освіти 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

2. 

Ортопедагогіка 

4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Гендерна педагогіка і психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

3. 

Інклюзивна педагогіка 

4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психологія девіантної поведінки Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліни з іншої освітньої програми  

 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 4 міс) (604 група) 

1. 
Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами 
4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. 
Методика соціально-реабілітаційної  роботи з дітьми 

аутистичного спектру 
4/120 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 9 міс) (614з, 614аз, 614бз, 614дз групи) 

1. 
Системний підхід до організації та планування роботи 

дефектолога та логопеда 
3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2. Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному 3/90 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 



класі 

3. 
Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами 
3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4. Корекційна робота у закладах спеціальної освіти 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5. Теорія та методика адаптивного фізичного виховання 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

6. 
Методика роботи дефектолога з дітьми з порушеннями 

аналізаторів 
3/90 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

7. 
Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній 

системі навчання 
3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

8. 
Підготовка фахівців психолого-педагогічного профілю до 

роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища 
3/90 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

9. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 3/90 залік 3 Спеціальної та інклюзивної освіти 

10. Ігри в логопедичній роботі 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

11. Методика фізичного виховання 3/90 залік 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

12. Українська жестова мова 3/90 екзамен 4 Спеціальної та інклюзивної освіти 

 

            

 

                             В.о. декана факультету                                                                                         С.С. Попиченко 


