
Блок дисциплін вільного вибору  

для здобувачів ОР “Магістр” 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 



 Кафедра спеціальної педагогіки 

 

 

 

 Кафедра здоров’я людини, реабілітології та 
спеціальної психології 

 



 Технології логопедичного обстеження 

 Корекція писемного мовлення 

 Комп'ютерні технології в логопедичній 
роботі 

 Альтернативні засоби комунікації 



Викладач: 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин.  

 

 Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами другого 

(магістерського) рівня обсягу знань про особливості технологій логопедичного 

обстеження дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 оволодіння знаннями про методики логопедичного обстеження дітей раннього віку, 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

Силабус дисципліни за посиланням:  

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-specialnoyi-pedagogiky 



Під час вивчення дисципліни 

  Дізнаєтесь:  

 особливості та послідовність логопедичного обстеження; 

 методики обстеження мовленнєвого розвитку дітей раннього віку; 

 зміст та методики обстеження мовлення дітей дошкільного віку; 

 особливості обстеження писемного мовлення дітей молодшого шкільного 

віку; 

 схеми логопедичного обстеження дітей з різними мовленнєвими 

порушеннями. 

 Навчитесь: 

 проводити логопедичне обстеження дітей, використовуючи сучасні методики.  

 



Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
 спеціальної педагогіки  Туренко Наталія Миколаївна 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ЄКТС 210 годин.  

 

 Метою викладання навчальної дисципліни є: 

 забезпечення відповідних знань про сутність порушень писемного мовлення, їх причини, 
механізми, прояви, форми;  

 про принципи, засади, методичні підходи до профілактики,  діагностики, корекції порушень 
читання та письма.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 ознайомити магістрантів з історією питання – як розвивалося писемне мовлення, що є 
виключно значущим соціокультурним феноменом, як виявлялися й усувалися порушення 
читання та письма, як вчені у різних галузях наукового знання досліджували етіопатогенез та 
симптоматику порушень писемного мовлення; 

 сформувати уявлення про основні сучасні концепції стосовно механізмів порушень читання та 
письма, про класифікації порушень писемного мовлення у вітчизняній та зарубіжній логопедії; 

 забезпечити теоретичну і практичну готовність майбутніх фахівців до організації 
діагностичної, профілактичної та корекційної роботи з особами, що мають порушення читання 
та письма;  

 сформувати знання, уявлення щодо обґрунтованого й професійного аналізу типових помилок у 
писемно-мовленнєвій діяльності осіб, які мають порушення читання, письма; 

 сформувати знання, уміння щодо організації та проведення ефективної профілактичної та 
корекційної роботи з особами з порушеннями писемного мовлення з урахуванням форми 
дислексії, дисграфії, наявності дизорфографії.  

Силабус дисципліни за посиланням:  
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-specialnoyi-pedagogiky 

 
 



Під час вивчення дисципліни 

  Дізнаєтесь:  
 про причини, механізми виникнення порушень писемного мовлення, про сутнісні 

характеристики дислексії, дисграфії, дизорфографії, їх форми та симптоматику; 

 про сучасні класифікації порушень писемного мовлення; 

 про комплекс діагностичних заходів при обстеженні особи, яка страждає на 
дислексію, дисграфію, дизорфографію; 

 принципи, засади, методи та методики профілактичної та корекційної роботи при 
різних формах порушень писемного мовлення. 

 Навчитесь: 

 здійснювати логопедичне обстеження осіб з порушеннями писемного мовлення, 
робити професійний аналіз отриманих результатів; 

 визначати особливості організації і проведення корекційної роботи з урахуванням 
результатів логопедичного обстеження, а саме - виявленої форми дислексії, 
дисграфії, наявності дизорфографії;  

 ефективно застосовувати диференційні методики подолання та профілактики 
специфічних помилок у писемно-мовленнєвій діяльності; 

 добирати дидактичний матеріал, адаптувати мовленнєвий матеріал з урахуванням 
стану усного та писемного мовлення пацієнта. 

 



Викладач: доктор педагогічних наук, професор,  

                          завідувач кафедри спеціальної педагогіки   

                 Перетяга Людмила Євгенівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3  кредити  ЄКТС 90 годин 

 

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань, умінь та 
навичок, які необхідні майбутнім учителям-логопедам для використання ІКТ у процесі 
корекційної роботи. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 ознайомити здобувачів з  інфомаційно-комунікаційними  технологіями (ІКТ); 

 розкрити особливості застосування ІКТ  в логопедичній роботі;  

 навчити здобувачів використовувати інфомаційно-комунікаційні технології у процесі 

логокорекційнійної  роботи 
 

Силабус дисципліни за посиланням:  

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-specialnoyi-pedagogiky 

 



    Під час вивчення дисципліни   
 

 Дізнаєтесь: 

 про види інфомаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); 

 можливості використання у  корекційній роботі програм «Живий звук», «Світ 

звуків», «Світ звуків 2», «Адаптація - Лого» тощо. 

 

 Навчитесь: 

 використовувати інфомаційно-комунікаційні технології у процесі 

логокорекційної роботи. 

 

 



Викладач: кандидат педагогічних наук,   

                    доцент кафедри спеціальної педагогіки   

                 Сінопальнікова Наталія Миколаївна 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин 

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

    Метою вивчення навчальної дисципліни є науково-методичні засади надання допомоги дітям з  
порушеннями психофізичного розвитку з урахуванням особливостей формування в них 
комунікативних навичок 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 поглибити знання здобувачів щодо альтернативних засобів комунікації дітей з 
психофізичними порушеннями; 

 розкрити закономірності та особливості розвитку комунікативних навичок дітей з 
психофізичними порушеннями;  

 визначити принципи, методи різних способів комунікації дітей, підлітків та дорослих з 
психофізичними порушеннями;  

 визначити засади організації альтернативної комунікації дітям, підліткам та дорослим з 
порушеннями слуху, зору, інтелекту; 

 розкрити системний характер корекційної роботи при різних видах комунікації дітей, 
розвиток яких обтяжений сенсорними чи інтелектуальними недоліками. 

 
      Силабус дисципліни за посиланням:  
      http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-specialnoyi-pedagogiky 

 
 



Під час вивчення дисципліни 

Дізнаєтесь: 

 закономірності та особливості загального розвитку дітей із психофізичними  порушеннями; 

 принципи, методи, прийоми організації комунікації та взаємодії дітей із психофізичними 

порушеннями; 

 напрями, завдання, методи і прийоми роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, умови 

організації їх взаємодії;  

 засади планування і проведення роботи щодо розвитку комунікативних навичок з дітьми, які 

мають порушення психофізичного розвитку. 

 

Навчитесь: 

 проводити різноманітні форми роботи щодо розвитку комунікативних навичок у дітей з 

психофізичними порушеннями; 

 визначати особливості організації роботи щодо різних видів  

корекційної роботи з урахуванням результатів обстеження  

дитини, її індивідуальних особливостей; 

здійснювати консультативну роботу з батьками дітей, які мають  

психофізичні порушення щодо організації занять 

 з альтернативної комунікації. 
 


