Перелік вибіркових дисциплін кафедри логопедії
ОР бакалавр
Назва кафедри

Кафедра логопедії

Назва дисципліни

Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної
роботи
4 кредити (120 год.)

Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та півріччя, де
починається дисципліна

2 курс, 4 семестр

Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна

1 семестр (4)

Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується

денна

Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

016 Спеціальна
психологія)

Навчальний
забезпечення

освіта

(Логопедія.

курс

Спеціальна

«Санітарно-гігієнічне

логопедичної

роботи»

вивчає

санітарно-гігієнічні чинники, що спрямовані на
збереження та зміцнення індивідуального, групового
і суспільного здоров’я.
Завданнями дисципліни «Санітарно-гігієнічне
забезпечення логопедичної роботи» є ознайомлення
студентів

із

природними

та

антропогенними

чинниками навколишнього середовища та соціальні
умови, що впливають на здоров’я людини, навчання
науково

обґрунтовувати

правила

та заходи для максимально ефективного

використання

гігієнічні

чинників

нормативи,

навколишнього

середовища, які позитивно впливають на організм
людини, навчання прогнозувати санітарно-гігієнічну
ситуація на найближчу та віддалену перспективи.

Назва кафедри

Кафедра логопедії

Назва дисципліни

Онтогенетичні
людини.

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 кредити (120 годин)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

2 курс, 3 семестр

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

016 Спеціальна освіта (Логопедія).

особливості

нервової

системи

1 семестр (3)
денна
Вивчення дисциплін:
Вступ до спеціальності.
Анатомія, фізіологія, патологія з основами генетики.
Спеціальна педагогіка з історією логопедії.

Вивчення дисципліни «Онтогенетичні особливості
нервової системи людини» передбачає ознайомлення
студентів із основними особливостями будови та
функціонування нервової системи людини на різних
етапах онтогенезу.
Завдання курсу
Теоретичні:
- сформувати знання про особливості будови та
функціонування нервової системи людини на
різних етапах онтогенезу;
- сформувати уявлення про особливості проявів,
виявлення та диференціювання порушень
діяльності нервової системи на різних етапах
онтогенезу людини.
Практичні:
- набути вміння використовувати отримані
знання для діагностики нервової системи
людини;
- набути вміння використовувати отримані
знання для оптимальної організації та
здійснення
навчально-виховного
та
корекційно-розвивального процесу.

