Перелік вибіркових дисциплін кафедри логопедії
ОР бакалавр
Назва кафедри

Кафедра логопедії

Назва дисципліни

Культура мовлення вчителя

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 кредити (120 год.)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна

3 курс, 5 семестр

Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна

1 семестр (5)

Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується

денна

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

016 Спеціальна
психологія)

освіта

(Логопедія.

Спеціальна

Навчальний курс «Культура мовлення вчителя»
розглядає культуру

професійної української мови,

формує навички і вміння з актуальних видів
професійної мовленнєвої діяльності.
Завданнями дисципліни «Культура мовлення
учителя» є усвідомлення сутності культури мови та
мовного етикету, вироблення навичок не лише
правильного, а й майстерного вживання мовних
засобів відповідно до конкретної комунікативнофахової

ситуації,

вміння

виявляти

і

коректно

виправляти помилки, які збіднюють і спотворюють
мову.
Вивчення курсу передбачає формування у студентів
знань про: професійне спілкування фаховою мовою;
здатність до безперервного навчання та саморозвитку,
самостійної праці, володіння вербальними та
невербальними засобами для вираження думки.

Назва кафедри

Кафедра логопедії

Назва дисципліни

Логоритміка з методикою викладання

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 кредити (120 год.)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна

3 курс, 6 семестр

Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна

1 семестр (6)

Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується

денна

Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни

016 Спеціальна
психологія)

освіта

(Логопедія.

Спеціальна

Короткий опис дисципліни

Навчальний курс «Логоритміка з методикою
викладання» розглядає особливості рухової сфери у
дітей з тяжкими порушеннями мовлення та
формування умінь проведення логоритмічних занять,
з урахуванням вимог, які висуваються на сучасному
етапі до вчителя-логопеда.
Завданнями
дисципліни
«Логоритміка
з
методикою викладання» є надання студентам знань
про особливості розвитку дітей з порушеннями
мовлення,
формування категоріальних понять з
логоритміки
та
правильного
структурування
логоритмічних занять з дітьми, які мають мовленнєві
порушення, стимулювання студентів до активної
аналітико-пошукової роботи, що спрямована на
визначення
ефективних
шляхів
корекційнопедагогічної та логопедичної роботи з дітьми
означеної категорії.
«Логоритміка з методикою викладання» вивчає
історичні
аспекти
становлення,
психологопедагогічну характеристику контингенту, який
займається логоритмічною ритмікою, основні
напрями в системі профілактичних заходів і методиці
діагностичної і корекційної логоритмічної роботи
при порушеннях моторики і мовлення.

Назва кафедри

Кафедра логопедії

Назва дисципліни

Спецметодика дошкільного виховання

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 кредити (120 год.)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна

3 курс, 5 семестр

Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна

1 семестр (5)

Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується

денна

Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни

016 Спеціальна
психологія)

Короткий опис дисципліни

освіта

(Логопедія.

Спеціальна

Навчальний курс «Спецметодика дошкільного
виховання» розглядає загальні питання організації
виховання та навчання дошкільників.
Основними

завданнями

є:

ознайомлення

студентів з теоретичними основами дошкільних
методик навчання і виховання дітей, навчання умінню
застосовувати теоретичні знання з даного курсу та
споріднених

дисциплін

і

знання,

здобуті

при

самостійному опрацюванні спеціальної літератури, на
практиці (під час підготовки до практичних занять,
при написанні реферату, курсової роботи тощо);
складання конспектів занять, зразків бесід з батьками,
текстів та методичних розробок дидактичних ігор і
вправ,

ознайомлення з передовим педагогічним

досвідом
установ.

працівників

спеціальних

дошкільних

Назва кафедри

Кафедра логопедії

Назва дисципліни

Основи сенсорної інтеграції

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

3 курс, 3 семестр

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

1 семестр (5)
денна
Вивчення дисциплін:
Основи практичної діяльності у фізичній терапії,
ерготерапії (вступ до спеціальності).
Анатомія людини.
Психологія.
Коркційна педагогіка.
Основи фізичної терапії та ерготерапії.
227 Фізична терапія, ерготерапія.

Вивчення дисципліни «Основи сенсорної інтеграції»
передбачає формування знань про сутність та основні
прояви порушень сенсорної інтеграції в людини.
Завдання курсу
Теоретичні:
- сформувати знання про особливості організації
та основні принципи і закономірності
функціонування сенсорних систем людини;
- сформувати знання про сутність та основні
прояви порушень сенсорної інтеграції в
людини;
Практичні:
- набути вміння оцінювання сенсорного стану
людини;
- виявляти порушення сенсорної інтеграції в
людини;
- визначати ймовірні причини та здійснювати
профілактику проявів порушення сенсорної
інтеграції в людини.

