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 Кафедра спеціальної педагогіки 

 

 

 

 Кафедра здоров’я людини, реабілітології та 
спеціальної психології 

 



 Основи корекційної педагогіки та спеціальної 
психології 

 Організація, керівництво та планування 
логопедичної роботи.  

 Раннє втручання. 

 Технології діагностичної та корекційно-
розвивальної роботи з дітьми з порушеннями 
мовлення  

 Диференційна діагностика важких 
мовленнєвих порушень 

 Логопедія  



Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри спеціальної педагогіки  
Голуб Наталія Михайлівна 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни: 

  Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення теоретичної і 
практичної готовності майбутніх фахівців до організації, планування, 
проведення логокорекційної роботи з особами з мовленнєвими 
порушеннями.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі:  
 ознайомити здобувачів із нормативно-правовою базою, відповідно до якої 

в Україні здійснюється організація логопедичної допомоги особам з 
мовленнєвими порушеннями; 

 розкрити принципи, завдання, особливості організації логопедичної 
роботи з дітьми, підлітками, дорослими в різних закладах по лінії МОН та 
МОЗ; 

 ознайомити з вимогами щодо організації логопедичного кабінету, ведення 
логопедичної документації, виконання професійних обов’язків логопеда.  



Під час вивчення дисципліни ви  

 дізнаєтесь: 
 про особливості організації та керівництва логопедичною роботою в 

закладах дошкільної освіти компенсуючого/ комбінованого типу, 
спеціальних загальноосвітніх школах, на логопунктах при 
загальноосвітніх школах, у дитячих поліклініках, реабілітаційних 
центрах та ін. 

 навчитесь: 
 проводити логопедичне обстеження, оформлювати логопедичне 

заключення, працювати з відповідною документацією (протоколи  
логопедичного обстеження, мовленнєві картки, висновки про 
результати психолого-педагогічного обстеження дитини та ін.); 

 планувати і проводити логокорекційну роботу з особами з 
порушеннями мовлення з урахуванням їхнього віку, логопедичного 
заключення.  



Викладач: кандидат медичних наук, доцент, викладач кафедри здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології   

Гордієнко Ірина Вікторівна 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.  

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Раннє втручання» є формування у 

студентів системи знань про систему комплексної міждисциплінарної допомоги 

дітям з ризиками порушень розвитку і  дітям з обмеженими можливостями, 

віком від 0 до 4 років і їх сім’ям, в природних для них умовах, з метою 

максимальної реалізації їх потенціалу.  
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Раннє втручання» є формування 

у студентів знань про розвиток дитини у природному контексті, різні форми 

порушень розвитку та створення індивідуальних програм супроводу дитини. 



Під час вивчення дисципліни ви  

Дізнаєтесь:  
 про систему наукових знань про моделі надання 

комплексної допомоги дітям з обмеженими 
можливостями та їх сім’ям;  

 про розвиток дитячо-батьківських відносин,  

 про стратегії коучінгу сімей 

Навчитесь:  
 писати індивідуальний сімейний план; 

 заповнювати профіль розвитку дитини  



 Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри спеціальної педагогіки Голуб Наталія Михайлівна 
 
 Мета та завдання навчальної дисципліни: 
    Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів із 

принципами, завданнями, методами, прийомами діагностичної та корекційно-
розвивальної роботи з дітьми з порушеннями мовлення. 

 
  Основними завданнями вивчення дисципліни є такі:  
 сформувати уявлення про теоретично-методологічні засади організації та 

проведення діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 
порушеннями мовлення; 

 забезпечити практичну готовність майбутніх фахівців до організації корекційно-
розвивальної роботи з урахуванням результатів комплексного вивчення дитини і 
здійснення корекційного впливу на підставі наслідків психолого-педагогічного і  
логопедичного її обстеження;  

 сформувати у здобувачів комплекс знань, умінь, навичок, що забезпечуть 
реалізацію системи корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями 
мовлення з урахуванням їхнього віку та етіопатогенезу мовленнєвого порушення. 

   
 



Під час вивчення дисципліни ви  

 Дізнаєтесь: 

 Про комплексний та системний підходи при проведенні діагностики 
та корекції порушень мовлення. 

 

 Навчитесь: 

 Аналізувати анамнестичні дані, результати медичного, 
нейропсихологічного, психолого-педагогічного обстеження дитини з 
порушенням мовлення, оформлювати логопедичне заключення з 
урахуванням даних комплексного вивчення дитини; 

 Визначати напрями, завдання, засоби реалізації корекційно-
розвивальної роботи з дитиною з порушенням мовлення на підставі 
особистісно-орієнтованого підходу. 



Викладач: кандидат педагогічних наук ,  

                   доцент кафедри  

             Сінопальнікова Наталія Миколаївна 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3,5 кредитів ЄКТС 105 годин 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

    Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечити теоретичну і практичну 

готовність здобувачів до здійснення ефективної корекційно-логопедичної роботи на 

основі ранньої діагностики порушеного мовленнєвого розвитку дитини. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

вивчення теоретичних відомостей та набуття здобувачами практичних навичок 

розробки діагностичної бази, виходячи з основних принципів педагогічної діагностики: 

системності, конкретності, наукової обґрунтованості, комплексності, наступності, 

послідовності, прогностичності, оптимізації її форм і методів 

 

Силабус дисципліни за посиланням:  

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

 



Під час вивчення дисципліни 

 

Дізнаєтесь: 

 теоретичні основи диференційної діагностики; 

 принципи диференційної діагностики важких мовленнєвих вад; 

 сучасні технології логопедичного обстеження дітей з порушенням мовленнєвого 

розвитку. 

 

Навчитесь: 

 організувати і проводити діагностику мовленнєвих порушень; 

 визначати компенсаційні та потенціальні можливості дитини, зони її актуального і 

найближчого розвитку, застосовувати особистісно-орієнтований підхід.  

 організовувати корекційно-логопедичну діяльність, як систему дій: діагностичних, 

профілактичних, корекційно-розвивальних для забезпечення надійного рівня 

мовленнєвого, розвитку дитини. 

 організовувати корекційно-логопедичне середовище, яке стимулює мовленнєвий і 

особистісний розвиток дитини.  

 



 Викладач: кандидат педагогічних наук , доцент кафедри  

 спеціальної педагогіки Туренко Наталія Миколаївна 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 годин.  

 

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

озброєння студентів системою загальнодидактичних та спеціальних професійних знань, 
формування уявлення про структуру порушеного психофізичного розвитку, про засоби 
попередження, виявлення та усунення різних мовленнєвих вад у дітей та дорослих, що 
забезпечують повноцінний загальний особистісний розвиток дітей, їх подальше успішне 
навчання та освіту.  

              Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 оволодіння науково-теоретичними та методологічними знаннями і практичними вміннями 
вивчення патогенезу, симптоматики, діагностування мовленнєвих порушень; 

 проведення корекційної роботи для їх подолання відповідно до принципів, методів, 
прийомів корекційно-логопедичної роботи. 
 

Силабус дисципліни за посиланням:  

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

              

 



 Під час вивчення дисципліни ви  

 дізнаєтесь:  

 характеристику мовленнєвих порушень, методику їх 

діагностики, напрями, методи  корекційної роботи при їх 

подоланні. 

 навчитесь: 

  проводити діагностичну та корекційно-логопедичну  

роботу з дітьми, що мають порушенням мовлення. 


