
ПЕРЕЛІК  

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти  

спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) / 016 Спеціальна освіта 

заочна форма навчання 

2021-2022 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» (24з група) 

1 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

навчальних закладах 
5/150 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Українознавство  

5/150 залік 3 

Української літератури, українознавства та 

методик  їх навчання 

Художня праця та основи дизайну  Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Педагогічна творчість 

5/150 залік 3 

Дошкільної освіти 

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Охорона праці та безпека життєдіяльності  

5/150 залік 3 

Техніко-технологічних дисциплін, ОП та БЖД 

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

5 

Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти з 

основами генетики 
5/150 залік 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Ознайомлення дітей з природним довкіллям Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

 

 

 

 



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» (214з група) 

1 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

навчальних закладах 
4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Українознавство  

4/120 залік 3 

Української літератури, українознавства та 

методик  їх навчання 

Художня праця та основи дизайну  Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Педагогічна творчість 

4/120 залік 3 

Дошкільної освіти 

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Охорона праці та безпека життєдіяльності  

4/120 залік 3 

Техніко-технологічних дисциплін, ОП та БЖД 

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Спеціальна освіта» (215з група) 

1 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

навчальних закладах 
4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Українознавство 

4/120 залік 3 

Української літератури, українознавства та 

методик  їх навчання 

Художня праця та основи дизайну Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Педагогічна творчість 

4/120 залік 3 

Дошкільної освіти 

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 
Охорона праці та безпека життєдіяльності 

4/120 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, ОП та БЖД 

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти Спеціальної та інклюзивної освіти 



Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Спеціальна освіта» (224з група) 

1 

Філософія 

4/120 залік 3 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності Техніко-технологічних дисциплін, ОП та БЖД 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Рання логопедична корекція 

4/120 залік 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Особливості розвитку фонетико-фонематичного сприйняття Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Основи наукових досліджень 

4/120 залік 3 

Дошкільної освіти 

Технології наукових досліджень Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Пропедевтика мовленнєвих порушень 

4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Організація виховання та навчання дітей з порушеннями 

мовлення 
Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

5 

Логоритміка  

4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Ігри в логопедичній роботі Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

6 

Організація спільної роботи логопеда і виховання в закладах 

дошкільної освіти 
4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Спеціальна дошкільна педагогіка Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

7 

Раннє втручання в системі спеціальної та інклюзивної освіти 

4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

8 

Професійне мовлення логопеда 

4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Технології майнд-фітнесу Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна 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» (314з група) 

1 Основи патопсихології та психотерапії 6/180 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Спеціальна психологія 6/180 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Аномалії психічного розвитку 6/180 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

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

2 Сучасні системи фізичної реабілітації 6/180 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Клініка інтелектуальних порушень 6/180 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (325з група) 

1 

Українознавство 

4/120 залік 3 

Української літератури, українознавства та 

методик  їх навчання 

Художня праця та основи дизайну Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дитяча практична психологія Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Спеціальна освіта» (334з група) 

1 

Сурдопедагогіка з основами сурдоперекладу 

4/120 залік 5 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Сучасні системи фізичної реабілітації Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Формування інформаційно-освітнього середовища в 

спеціальній та інклюзивній освіті 
4/120 екзамен 5 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Технології професійної діяльності спеціального педагога Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Основи гендерного виховання особистості 

4/120 залік 6 

Психології та педагогіки розвитку дитини 

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації 

особистості 
Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Професійна діяльність асистента вчителя в системі 

інклюзивного навчання 
4/120 екзамен 6 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Професійна співпраця в умовах інклюзивної освіти Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна 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» (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 

1 Корекційно-реабілітаційні служби 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 6/180 залік 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Навчання і виховання дітей з розладами аустичного спектру 6/180 залік 8 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Психологія спеціального виховання 6/180 залік 7 Спеціальної та інклюзивної освіти 

5 
Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими 

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

Освітня програма «Спеціальна освіта» (424з група) 

1 Арт-терапія в спеціальній освіті 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Логопсихологія  5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Основи психотренінгу осіб з ТПМ 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

1 Організація діяльності реабілітаційних закладів 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Порівняльна психологія 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Виховання дітей з особливими освітніми потребами  5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Педагогічні технології інклюзивної освіти  5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

Освітня програма «Спеціальна освіта» (425з група) 

1 Арт-терапія в спеціальній освіті 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

2 Логопсихологія  5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Рання логопедична корекція 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

4 Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

1 Педагогічні технології інклюзивної освіти 5/150 екзамен 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 



2 Основи корекційної педагогіки 5/150 залік 6 Спеціальної та інклюзивної освіти 

3 Спеціальна психологія 5/150 залік 5 Спеціальної та інклюзивної освіти 

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

Освітня програма «Спеціальна освіта» (434з група) 

1 

Арт-терапія в спеціальній освіті 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціальна педагогіка Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі 

4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічна діагностика Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дитяча практична психологія Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Методика роботи дефектолога з дітьми з порушенням 

аналізаторів 
4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

5 

Психологія творчості 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціальна психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Спеціальна освіта» (435з група) 

1 

Арт-терапія в спеціальній освіті 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціальна педагогіка Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі 

4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психолого-педагогічна діагностика Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дитяча практична психологія Дошкільної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Методика роботи дефектолога з дітьми з порушенням 

аналізаторів 4/120 залік 4 
Спеціальної та інклюзивної освіти 

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі Дошкільної освіти 



Дисципліна з іншої освітньої програми  

5 

Психологія творчості 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціальна психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

 

Освітній ступінь «магістр» 
 

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» (504з група) 

1 

Альтернативні технології спілкування 

4/120 залік 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Альтернативні освітні технології Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Проєктний менеджмент 

4/120 екзамен 2 

ННІ економіки та бізнес-освіти 

Педагогічна конфліктологія  

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Спеціальна освіта» (514з, 514аз групи) 

1 

Нормативно-правові засади приватної логопедичної 

практики 
4/120 залік 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Альтернативні методики формування писемного мовлення Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Логопсихологія  

4/120 екзамен 2 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психологія виховання та навчання дітей з затримкою 

психічного розвитку 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна 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» (604з, 604аз групи) 

1 

Філософія та соціологія освіти  

4/120 залік 3 

 

Психологія особистості Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Ортопедагогіка  

4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Гендерна педагогіка і психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Інклюзивна педагогіка 

4/120 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психологія девіантної поведінки  Дошкільної освіти  

Дисципліна з іншої освітньої програми  

Освітня програма «Спеціальна освіта» (614з, 614аз, 614бз, 614дз групи) 

1 

Філософія та соціологія освіти  

3/90 залік 3 

 

Психологія особистості Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

2 

Інклюзивна педагогіка 

3/90 екзамен 3 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

3 

Ортопедагогіка 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Гендерна педагогіка і психологія Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

4 

Психологія творчості 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціально-педагогічний патронат в системі дошкільної 

освіти 
Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

5 

Нормативно-правове забезпечення спеціальної освіти 

4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Психологія девіантної поведінки  Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  



6 

Корекційна робота у закладах спеціальної освіти 

4/120 залік 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Соціально-психологічна безпека дітей Психології та педагогіки розвитку дитини 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

7 

Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному 

класі 

4/120 екзамен 4 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами 
Спеціальної та інклюзивної освіти 

Дисципліна з іншої освітньої програми  

 

 

                           В.о. декана факультету                                                                                         С.С. Попиченко 


