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1.1 ІІІ 6 Вікова 

фізіологія та 

гігієна 

90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення – «Основи анатомії та 
фізіології нервової системи», «Вікова психологія», 

«Психодіагностика»,  «Основи психокорекції», 

«Психологія девіантної поведінки», «Основи 

психотерапії», «Основи охорони праці». 

Зміст навчальної дисципліни:  

Онтогенез як життєвий шлях індивідуума. 

Закономірності росту і розвитку людини. Вікові 

анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового 

апарату. Гігієна опорно-рухового апарату школярів. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи крові. 

Поняття про імунітет та його роль для здоров’я 
людини. Морфо-фізіологічні особливості будови і 

функції серцево-судинної системи. Гігієна серцево-

судинної системи. Вікові анатомо-фізіологічні 

особливості будови і функції органів дихання. Гігієна 

дихальної системи. Анатомо-фізіологічні особливості 

системи травлення у дітей і підлітків. Гігієна органів 

травлення. Вікові особливості обміну речовин і 

енергії. Гігієнічні основи харчування дітей і підлітків. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



Невідкладна допомога при її пошкодженнях. Гігієна 

сечовидільної системи. Залози внутрішньої секреції, 

статеве дозрівання.  
Вікові анатомо-фізіологічні особливості будови та 

функції нервової системи. Вища нервова діяльність. 

Становлення в процесі розвитку дитини. Вікові 

анатомо-фізіологічні та гігієнічні особливості 

аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем між собою.  

Гігієна дітей дошкільного віку. Гігієна середовища 

дошкільного закладу. Гігієнічні принципи планування 

та благоустрою дитячих установ. Місце розміщення 

дитячих установ у містах, сільській місцевості. Склад і 

нормативи площі приміщень, принцип групової 

ізоляції в будівлі та земельній ділянці. Розміри та 

складові елементи земельної ділянки та вимоги до 

спортивних площадок. Обладнання дитячого закладу. 

Гігієнічні вимоги до обладнання групової кімнати, 

спальні, роздягальні, туалетних кімнат. Система 

профілактичних і соціальних заходів для збереження 

та зміцнення здоров’я дітей. Гігієнічне виховання 
дітей та санітарно-просвітницька робота в 
дитячому закладі.  
Викладач: доц. канд. біол. наук Ковальчук Г.Я. 

1.2 ІІІ 6 Основи 

екології 

90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення: основи природознавства; 

Зміст навчальної дисципліни: Сучасна екологія - 

міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології та 

її сучасні особливості. Структура сучасної екології. 

Об'єкти та завдання екології. Системний підхід у 

науці та екології. Значення екології. Основи 

аутекології. Екологічні фактори. Поняття 

середовища. Екологічні фактори. Механізми дії 
екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування.. Основи популяційної 

екології. Поняття популяції. Територіальні 

закономірності популяцій. Внутрішньопопуляційна 

структура. Динаміка популяцій..Основи синекології 

та екосистемології. Екосистем ний рівень організації 

живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми. 

Функціональні характеристики. Основні риси 

екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про 

біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення 
про біосферу. Біосфера у розумінні В.Вернадського. 

Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та 

склад біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація 

біосфери. Науково-технічний прогрес та проблеми 

Екології та 

географії 

 

http://ddpu.drohobych.net/departments/biofak/kaf/eco-geo/
http://ddpu.drohobych.net/departments/biofak/kaf/eco-geo/


природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні 

проблеми України та перспективи їх подолання. 
Першопричини екологічних проблем України. 

Екологічні проблеми абіотичних компонентів: 

атмосферного повітря, надр, водних ресурсів, земель 

і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та 

проблема відходів. Екологічні проблеми галузей 

людської діяльності. Екологічні проблеми 

промислового комплексу. Екологічні проблеми 

агропромислового комплексу. Екологічні проблеми 

транспорту. Екологічні проблеми урбанізації та 

комунальної сфери. Екологічні проблеми військової 

діяльності. Екологічні проблеми рекреації. Основи 
економіки природокористування. Проблеми 

збалансованого природокористування, екологічної 

політики та природоохоронного управління. 

Викладач: доцент, к.с.-г.н.. Скробач Т.Б. 
1.3 ІІІ 6 Політологія 90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. 

Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. 

Виникнення та еволюція світової політичної думки. 

Становлення та розвиток політичної думки в Україні. 

Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична 

система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи. Політична еліта та 

політичне лідерство. Політична свідомість і політична 
культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. 

Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні 

процеси.  

Викладач: доц., к. іст. н. Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

1.4 ІІІ 6 Сімейне право 90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади 

правового регулювання сімейних відносин, поняття 

шлюбу; припинення шлюбу, недійсність шлюбу; 

особисті немайнові правовідносини подружжя;. режим 

окремого проживання; правовий режим майна 

подружжя; майнові правовідносини батьків та дітей; 

зобов’язання подружжя по утриманню; визначення 

походження дітей; особисті немайнові правовідносини 
батьків та дітей; усиновлення; опіка і піклування; 

договір патронату та інші форми влаштування дітей 

позбавлених батьківського піклування 

Викладач: доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька 

Є.Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

1.5 ІІІ 6 Соціологія 90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення:  філософія, історія. Зміст 

дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 
Правознавства, 



Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. 

Організація і проведення соціологічного дослідження. 

Суспільство як соціальна система. Соціальна 
структура суспільства. Соціологія особистості. 

Соціологія сім’ї . Соціологія молоді. Етносоціологія. 

Соціологія культури. Соціологія релігії. Соціологія 

освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та 

управління. Соціологія політики. Соціологія 

громадської думки. Викладачі: док.соц.наук, 

проф..Щудло С.А., доц., к. філос. н. Мірчук І.Л. 

соціології та 

політології 

1.6 ІІІ 6 Основи 

менеджменту 

90/3 12 0 12 66 залік Зміст дисципліни:  Поняття та сутність менеджменту. 

Організація як об’єкт управління.  Функції та методи 

менеджменту.  Керівництво як об’єднувальна функція 

менеджменту.  

 Викладач: доц., к.екон.н. Лапчук Я. С. 

 Економі

ки та 

менеджменту 

 

1.7 ІІІ 6 Нові 

інформаційні 

технології та 

основи ТЗН 

90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Охорона праці та техніка безпеки при 

використанні ТЗН. Екранно-проекційні ТЗН. 
Звукозаписуючі та відтворюючі ТЗН. Відеотехнічні 

ТЗН. Спеціальні інформаційні технології та ТЗН. 

Загальні відомості про інформацію, інформаційні 

системи та технології. Прийоми роботи в операційній 

системі. Системи і технології обробки тексту. 

Технологія роботи із табличними процесорами. 

Технологія роботи із системами управління базами 

даних. Технологія створення мультимедійних 

презентацій. Викладач: доц., к.п.н. Гук О.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

1.8 ІІІ 6 Сучасна 

українська 

мова з 

практикумом 

90/3 12 0 12 66 залік Основа для вивчення. Історія української культури. 

Культура мовлення та виразне читання. Зміст 

дисципліни: Предмет і завдання курсу “Сучасна 

українська мова з практикумом” Фонетика. Фонологія. 
Орфоепія. Графіка й орфографія. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір. 

Граматика. Морфологія. Синтаксис. Викладач: ст. 

викладач Скварок О.А. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 
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1.1 ІІ 4 Світ дитини у 

виховних 

традиціях 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Історія 

дошкільної педагогіки. Зміст дисципліни: Теорія і 

практика виховання дитини в контексті світового 

історико-педагогічного процесу. Дитинство 

античності. Дитинство епохи Середньовіччя. 

Становлення християнського сприйняття дитини. 

Еволюція образу дитини в педагогічному просторі 

Нового часу (XVII – середина ХІХ ст.). Зміна ідеології 

дитинства в період педоцентричної революції (друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.). Розвиток ідей 

педоцентризму на сучасному етапі (друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст.). Дитиноцентризм в контексті 

сучасної педагогічної теорії та практики.  

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.2 ІІ 4 Гендерне 

виховання 

дошкільнят 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Теоретичні основи професійної 

підготовки педагогів до гендерного виховання дітей в 

умовах сім’ї та дошкільного навчального закладу. 

Історія становлення гендерного виховання дітей 

дошкільного віку. Психологія гендерних відмінностей 

хлопчиків та дівчаток. Провідні чинники гендерної 

соціалізації. Особливості формування статево рольової 
поведінки дітей. Гендерне виховання дітей 

дошкільного віку в сім’ї. Cтилі виховання хлопчиків і 

дівчаток. Вплив гри на особистісне зростання дітей 

різної статі. Методика ґендерного виховання дітей 

дошкільного віку в співпраці з родинами. Викладач: 

викл., к.п.н. Вовк Л.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



2.1 ІІ 4 Дошкільна 

педагогіка в 

іменах 

120/4 16 0 32 72 екзамен Основа для вивчення: Історія дошкільної 

педагогіки. Педагогіка дошкільна. Зміст дисципліни: 

Теоретико-методична засади педагогічної 
персоналістики. Сучасні дослідження проблем 

дошкільної педагогіки. Діяльність наукових шкіл, 

очолюваних А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Лисенко, 

Т. Поніманською, І. Рогальською-Яблонською та ін. 

Сучасні програми навчання, виховання і розвитку 

дітей дошкільного віку та їхні автори (Л. Білан, 

Н. Грама, О. Кононко, К. Крутій та ін.). Викладач: 

доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.2 ІІ 4 Практикум з 

дошкільної 

педагогіки 

120/4 16 0 32 72 екзамен Зміст дисципліни: Особливості сімейного і 

суспільного дошкільного виховання дітей раннього 

віку. Умови успішної адаптації дітей до умов закладу 

дошкільної освіти. Особливості організації умов 

життєдіяльності дітей в групі раннього віку. 
Створення предметно-ігрового середовища в групах 

раннього віку. Методи педагогічного керівництва 

самостійною діяльністю дітей 3-го року життя. 

Прийоми активізації діяльності дітей 3-го року життя 

на заняттях. Педагогічні засоби попередження 

негативних наслідків «кризи 3-х років». Дидактичні 

вимоги до навчання дітей раннього віку. Методика 

педагогічного керівництва іграми дітей 3-го року 

життя. Викладач: доц., к.п.н. Івах С.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.1 ІІ 4 Родинна 

педагогіка 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Родинна педагогіка в системі 

педагогічних наук. Характеристика сім’ї, тенденції її 
розвитку та методи її дослідження. Виховний 

потенціал сім’ї. Психолого-педагогічні основи 

родинного виховання. Виховання дитини у родині. 

Родина у системі виховних інститутів. Шляхи 

підвищення педагогічної культури родини. Видатні 

педагоги про родинне виховання. Викладач: доц., 

к.п.н. Городиська В.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.2 ІІ 4 Сімейна 

дошкільна 

педагогіка 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Пренатальна педагогіка як основа 

сімейної педагогіки та сімейного виховання. Сім’я як 

осередок входження дитини в соціальне довкілля. 

Принципи та стратегія сучасного сімейного виховання. 

Роль матері й батька у вихованні дитини. Домашня 
конфлікти: механізми та профілактика. Економічне 

виховання дітей у сім’ї. Організація різних видів 

діяльності дитини в сім’ї (ігрова, трудова, побутова). 

Використання досвіду етнопедагогіки в 

індивідуальному вихованні дитини. Єдність батьків і 

вихователя у розв’язанні завдань підготовки дитини до 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



школи. Викладач: доц., к.п.н. Калічак Ю.Л. 

4.1 ІІІ 5 Педагогіка 

Марії 

Монтессорі 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Загальна педагогіка. 

Педагогіка дошкільна.  Зміст дисципліни: Життєвий 

та творчий шлях Марії Монтессорі. Педагогічні 
погляди щодо самовиховання і самонавчання. 

Дидактичні засади навчально-виховного процесу. 

Вимоги до особистості педагога у системі виховання. 

Вплив системи на розвиток освіти в світі та Україні. 

Викладач: доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.2 ІІІ 5 ТРВЗ 

(технологія 

розв’язання 

винахідницьких 

завдань) 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Педагогічні технології. Зміст дисципліни: Історія 

розвитку ТРВЗ. Методика використання на заняттях з 

розвитку мовлення. Застосування ТРВЗ у формуванні 

логіко-математичних знань. Використання РТВЗ на 

заняттях з розвитку творчості дошкільників. 

Застосування основ ТРВЗ в практиці повсякденного 

життя дошкільнят. Підготовка вихователя до роботи за 
технологією ТРВЗ. Викладач: доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.1 ІІІ 5 Педагогічні 

новації 

120/4 32 0 16 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Педагогічні технології. Зміст дисципліни: Дошкільні 

заклади в сучасній системі освіти України. Зміст та 

завдання сучасних державних освітніх програм для 

дітей дошкільного віку. Авторські освітні програми 

розвитку дитини дошкільного віку. Освітня підготовка 

педагога-новатора для роботи в дошкільному закладі. 

Особливості популяризації освітніх новацій в 

суспільну вихованні. Викладач: доц., к.п.н. Дудник 

Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.2 ІІІ 5 Педагогічна 

творчість 

120/4 32 0 16 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка. Зміст дисципліни: 

Поняття творчості в педагогічній науці. Становлення 
та розвиток ідей педагогічної творчості в історії 

зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки. 

Педагогічна творчість і сучасні моделі розвитку 

інтелекту. Педагогічна творчість як протистояння 

формалізму в освіті. Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності. Головні засади організації 

творчої педагогічної діяльності. Педагогічне 

управління творчою навчальною діяльністю учнів. 

Сутність, мета, ознаки, принципи педагогічної 

творчості вчителя. Педагогічне спілкування як 

творчий процес. Методи і прийоми розвитку 
педагогічної творчості. Шляхи удосконалення 

культури мови й мовлення вчителя. Сучасні технології 

педагогічної творчості вчителів-новаторів. Основні 

напрямки самопідготовки вчителів до педагогічної 

творчості. . Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



6.1 ІІІ 6 Методика 

навчання 

української 

мови в ЗДО з 

іншомовним 

режимом 

120/4 12 0 24 84 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Особливості засвоєння дітьми 

дошкільного віку другої мови. Зміст навчання дітей 
дошкільного віку української мови. Методика 

навчання дітей української мови. Викладач: доц., 

к.п.н. Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.2 ІІІ 6 Індивідуальний 

підхід до дітей в 

умовах ЗДО 

120/4 12 0 24 84 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Виховання дітей раннього віку. Робота з дітьми з 

особливими потребами. Зміст дисципліни: Теоретико-

методологічні аспекти індивідуалізованого виховання і 
навчання дітей дошкільного віку. Принципи та умови 

індивідуалізованого виховання та навчання дитини. 

Поняття про індивідуальність та індивідуальні 

відмінності дітей. Спостереження та його місце в 

системі методів вивчення особистості дошкільника. 

Методи вивчення індивідуального розвитку дитини. 

Специфіка вивчення соціальної ситуації розвитку 

дитини та особливостей сімейного виховання. 

Варіативність педагогічної роботи з урахуванням 

індивідуальних особливостей розвитку дитини. 

Викладач: доц., к.п.н. Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.1 ІІІ 6 Декоративно-

ужиткове 

мистецтво у 

ДНЗ 

150/5 12 0 24 114 залік Основа для вивчення: Етнопедагогіка. Художня 
праця та основи дизайну. Народна іграшка. Зміст 

дисципліни: Декоративне мистецтво: види та історія 

розвитку. Дизайн, види дизайну. Дизайн для дітей і 

дитячий дизайн. Закономірності і засоби композиції у 

дизайні. Українське народне малювання, 

характеристика кольорів. Вишивка та гаптування, 

особливості композиції. Художнє ткацтво. 

Килимарство. В’язання та мереживо. Українська 

іграшка. Народний одяг. Художня кераміка, 

особливості орнаменту традиційної української 

кераміки. Художнє скло. Художнє деревообробка, 

засоби виразності. Плетіння з природних матеріалів. 
Художня обробка металу та каменю. Писанкарство, 

симетрія та асиметрія в композиції. Витинанка. 

Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.2 ІІІ 6 Народна іграшка 90/3 12 0 24 114 залік Основа для вивчення: Етнопедагогіка. Художня 

праця та основи дизайну. Образотворче мистецтво з 

методикою керівництва зображувальною діяльністю 

дітей. Зміст дисципліни: Іграшка як складова 

народної культури. Українська народна іграшка як вид 

декоративного мистецтва. Символіка українських 

народних іграшок. Лялька як історико-культурний 

феномен. Традиційна українська лялька-мотанка. 

Народні іграшки з дерева. Народні іграшки з  

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



пластичних матеріалів (глини, сиру, тіста). Іграшки з 

рослинних матеріалів (солома, трава, листя 

кукурудзи). Паперова іграшка. Ялинкові прикраси з 
паперу. Народна іграшка в дошкільному навчальному 

закладі. Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

8.1 IV 7 Етнопсихологія 90/3 10 0 20 60 екзамен Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: предмет і завдання етнопсихології; 

методи дослідження у етнопсихології; основні поняття 

етнопсихології; основні статичні характеристики 

етносу (психічний склад етносу, архетипи, 

ментальність, національний характер, національна 

свідомість, етнічна самосвідомість); основні динамічні 

характеристики етносу, такі як національні почуття, 

етнічні стереотипи (автостереотипи, 

гетеростереотипи), етнічні установки;  види етнічних 

конфліктів та стадії їх розвитку;  шляхи поведінки в 
етнічному конфлікті;  шляхи подолання етнічних 

конфліктів;  етнопсихологічні особливості ділового 

спілкування.  

Практичної 

психології 

8.2 IV 7 Етнопедагогіка 90/3 10 0 20 60 екзамен Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: історія розвитку етнопедагогіки, її 

структура;  складові народної педагогіки, основні 

принципи і засоби; методи виховання та 

самовиховання; становлення системи освіти в Україні;  

специфіки професійно-педагогічної діяльності вчителя 

національної школи. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

9.1 IV 7 Робота з дітьми 

з особливими 

потребами 

90/3 10 0 20 60 екзамен Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Виховання дітей раннього віку. Зміст дисципліни: 

Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими 
освітніми потребами, універсальний дизайн, розумне 

пристосування, Особливості організації навчання в 

інклюзивному навчальному закладі, Компоненти 

індивідуальної програми розвитку, Інклюзія в закладі 

дошкільної освіти. Викладач: д.п.н. Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

9.2 IV 7 Свята та 

розваги у ДНЗ 

90/3 10 0 20 60 екзамен Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Культура мовлення та виразне читання. Теорія і 

методика музичного виховання. Ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям. Зміст дисципліни: Теоретичні 

засади виникнення і становлення свят та розваг в 

Україні. Особливості ознайомлення дошкільників зі 

святами народного календаря. Методика проведення 
українських народних свят та обрядів з дітьми 

дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей зі 

народознавчими святами та розвагами в ДНЗ. 

Організація свят і розваг у співпраці родини та ДНЗ. 

Суспільна значущість релігійних та національних 

(державних) свят. Особливості залучення дітей 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



дошкільного віку до календарно-обрядових свят та 

розваг. Планування й організація музичних свят та 

розваг з дошкільниками. Організація й проведення 
музично-театральних свят та розваг у ДНЗ. 

Фізкультурні свята та розваги в ДНЗ. Викладач: доц., 

к.п.н. Городиська В.В. 

10.1 IV 7 Основи 

соціально-

правового 

захисту 

материнства і 

дитинства 

90/3 20 0 10 60 залік Зміст дисципліни: Технології соціально-правової 

роботи з сім’єю. Технології соціально-правового 

консультування дітей та молоді. Технології 

соціально-правового консультування молодого 

подружжя. Технології соціально-правової діяльності 

соціального педагога із “важкими” підлітками та 

їхніми сім’ями. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

10.2 IV 7 Основи 

психодіагнос-

тики 

90/3 20 0 10 60 залік Зміст дисципліни: Науково-історичні основи 

психодіагностики;  понятійно-категоріальний апарат 

психодіагностики;  основні форми, методи та 

прийоми, що застосовуються у психодіагностиці;  

основні методи та форми проведення 

психодіагностики; основні поняття психометрії; 

основи організації та проведення діагностики осі 

різного віку;  професійні та етичні вимоги до фахівців 

діагностів. 

Практичної 

психології 

11.1 IV 8 Етика і 

психологія 

сімейного 

життя 

120/4 16 0 16 88 екзамен Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Розвиток родинних інститутів: історична 
ретроспектива, Трансформація родини у ХХ – ХХІ 

століттях, Шлюб та сім’я в українській традиції, 

Еволюція української родини в умовах сучасного 

суспільства, Місце сім’ї у релігійній системі 

цінностей, Родина та суспільство, Українська держава 

на захисті сімейних цінностей. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

11.2 IV 8 Виховання 

дітей в НВК 

120/4 16 0 16 88 екзамен Зміст дисципліни: Особливості сімейного і 

суспільного дошкільного виховання дітей 

дошкільного віку. Умови успішної адаптації дітей до 

умов закладу дошкільної освіти. Особливості 

організації умов життєдіяльності дітей в групі. 

Створення предметно-ігрового середовища в групах. 

Методи педагогічного керівництва самостійною 
діяльністю дітей. Прийоми активізації діяльності 

дітей. Педагогічні засоби попередження негативних 

наслідків. Дидактичні вимоги до навчання дітей 

дошкільного віку. Методика педагогічного 

керівництва іграми дітей. Викладач: доц., к.п.н. Івах 

С.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

12.1 IV 8 Основи 

хореографії з 

методикою 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення. Дошкільна педагогіка. Теорія і 

методика музичного виховання. Фізичне виховання. 

Зміст дисципліни: Джерела  народно-

Культурології 

та мистецької 

освіти 



викладання хореографічного мистецтва. Танець в житті та побуті 

українського народу. Вправи на основі класичного 

тренажу. Вправи на основі народно-сценічного танцю. 
Елементи народних танців. Образно-пластичне 

рішення шкільного заходу. Танець як виразний засіб 

шкільного заходу. Історико-побутовий бальний 

танець. Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Фриз 

П.І. 

12.2 IV 8 Ознайомлення 

дітей із 

суспільним 

довкіллям 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. 

Загальна педагогіка. Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Поглиблення знань з дошкільної 

педагогіки та дитячої психології, фахових методик 

дошкільного виховання. Формування умінь та навичок 

використання сучасних методів, форм та засобів 

ознайомлення дітей дошкільного віку з навколишнім 

світом. Оволодіння вміннями привчати дітей до 
безпечної поведінки у довкіллі. Формування в процесі 

навчання професійної майстерності, організаційно-

методичних навичок, вміння творчо використовувати 

набуті знання під час виконання практичних завдань. 

Викладач: доц., к.п.н. Городиська В.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

13.1 IV 8 Декоративно-

ужиткове 

мистецтво у 

ДНЗ 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Етнопедагогіка. Художня 

праця та основи дизайну. Народна іграшка. Зміст 

дисципліни: Декоративне мистецтво: види та історія 

розвитку. Дизайн, види дизайну. Дизайн для дітей і 

дитячий дизайн. Закономірності і засоби композиції у 

дизайні. Українське народне малювання, 

характеристика кольорів. Вишивка та гаптування, 
особливості композиції. Художнє ткацтво. 

Килимарство. В’язання та мереживо. Українська 

іграшка. Народний одяг. Художня кераміка, 

особливості орнаменту традиційної української 

кераміки. Художнє скло. Художнє деревообробка, 

засоби виразності. Плетіння з природних матеріалів. 

Художня обробка металу та каменю. Писанкарство, 

симетрія та асиметрія в композиції. Витинанка. 

Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

13.2 IV 8 Методика 

навчання 

української 

мови в ДНЗ з 

іншомовним 

режимом 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Особливості засвоєння дітьми 

дошкільного віку другої мови. Зміст навчання дітей 

дошкільного віку української мови. Методика 
навчання дітей української мови. Викладач: доц., 

к.п.н. Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

14.1 IV 8 Естетотерапія 120/4 16 0 32 72 залік Зміст дисципліни: Науково-методологічні основи 

естетотерапії: логотерапія, хобі-терапія. Естетотерапія 
Загальної 

педагогіки та 



мистецькими засобами: музикотерапія, лялькотерапія, 

фототерапія. Естетотерапія природними та ігровими 

засобами: пісочна терапія, аромотерапія, сміхотерапія, 
маматерапія. Викладач: д.п.н. Карпенко О.Є. 

дошкільної 

освіти 

14.2 IV 8 Казкотерапія 120/4 16 0 32 72 залік Зміст дисципліни: Основні типи терапевтичних казок. 

Форми роботи з терапевичними казками. Вимоги до 

роботи з терапевтичними казками. Символізація та 

метафоризація у терапевтичних казках. Механізми і 

ефекти впливу терапевтичних казок. Викладач: д.п.н. 

Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

15.1 IV 8 Актуальні 

проблеми 

освіти 

90/3 32 0 16 42 залік Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. 

Загальна педагогіка. Дошкільна педагогіка. Педагогіка 

дитячої творчості. Порівняльна педагогіка. Сучасні 

технології дошкільного виховання. Зміст дисципліни: 

Основні нормативні документи про освіту в Україні. 

Пріоритети та завдання удосконалення дошкільної 

освіти. Напрями реформування середньої освіти. 
Актуальні проблеми розвитку вищої освіти України. 

Перспективи розвитку педагогічної освіти в Україні.  

Професійний розвиток і самовдосконалення педагога. 

Сучасні стратегії й моделі освіти. Сучасні технології в 

освіті. Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

15.2 IV 8 Технології 

навчання 

елементів 

математики 

90/3 32 0 16 42 залік Зміст дисципліни: Теоретичні основи методики 

формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку. Формування елементарних 

математичних уявлень дітей раннього (2-й, 3-й рік 

життя) та молодшого дошкільного віку (4-й рік життя).  

Формування елементарних математичних уявлень у 

дітей середньої групи (5-й рік життя). Формування 
математичних уявлень у дітей старшого дошкільного 

віку (6-й рік життя). Робота з ФЕМУ в різновікових 

групах. Наступність в роботі ДНЗ і школи та 

математичний розвиток дошкільника в сім’ї .  

 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 
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1.1 ІІ 3 Вікова 

фізіологія та 

гігієна 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення – «Основи анатомії та 

фізіології нервової системи», «Вікова психологія», 

«Психодіагностика»,  «Основи психокорекції», 

«Психологія девіантної поведінки», «Основи 

психотерапії», «Основи охорони праці». 

Зміст навчальної дисципліни:  

Онтогенез як життєвий шлях індивідуума. 

Закономірності росту і розвитку людини. Вікові 

анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового 

апарату. Гігієна опорно-рухового апарату школярів. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи крові. 
Поняття про імунітет та його роль для здоров’я 

людини. Морфо-фізіологічні особливості будови і 

функції серцево-судинної системи. Гігієна серцево-

судинної системи. Вікові анатомо-фізіологічні 

особливості будови і функції органів дихання. Гігієна 

дихальної системи. Анатомо-фізіологічні особливості 

системи травлення у дітей і підлітків. Гігієна органів 

травлення. Вікові особливості обміну речовин і 

енергії. Гігієнічні основи харчування дітей і підлітків. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. 
Невідкладна допомога при її пошкодженнях. Гігієна 

сечовидільної системи. Залози внутрішньої секреції, 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



статеве дозрівання.  

Вікові анатомо-фізіологічні особливості будови та 

функції нервової системи. Вища нервова діяльність. 
Становлення в процесі розвитку дитини. Вікові 

анатомо-фізіологічні та гігієнічні особливості 

аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем між собою.  

Гігієна дітей дошкільного віку. Гігієна середовища 

дошкільного закладу. Гігієнічні принципи планування 

та благоустрою дитячих установ. Місце розміщення 

дитячих установ у містах, сільській місцевості. Склад і 

нормативи площі приміщень, принцип групової 

ізоляції в будівлі та земельній ділянці. Розміри та 

складові елементи земельної ділянки та вимоги до 

спортивних площадок. Обладнання дитячого закладу. 

Гігієнічні вимоги до обладнання групової кімнати, 

спальні, роздягальні, туалетних кімнат. Система 

профілактичних і соціальних заходів для збереження 

та зміцнення здоров’я дітей. Гігієнічне виховання 
дітей та санітарно-просвітницька робота в 
дитячому закладі.  
Викладач: доц. канд. біол. наук Ковальчук Г.Я. 

1.2 ІІ 3 Основи 

екології 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: основи природознавства; 

Зміст навчальної дисципліни: Сучасна екологія - 

міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології та 

її сучасні особливості. Структура сучасної екології. 

Об'єкти та завдання екології. Системний підхід у 

науці та екології. Значення екології. Основи 

аутекології. Екологічні фактори. Поняття 

середовища. Екологічні фактори. Механізми дії 

екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування.. Основи популяційної 
екології. Поняття популяції. Територіальні 

закономірності популяцій. Внутрішньопопуляційна 

структура. Динаміка популяцій..Основи синекології 

та екосистемології. Екосистем ний рівень організації 

живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми. 

Функціональні характеристики. Основні риси 

екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про 

біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення 

про біосферу. Біосфера у розумінні В.Вернадського. 

Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та 
склад біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація 

біосфери. Науково-технічний прогрес та проблеми 

природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні 

Екології та 

географії 

 

http://ddpu.drohobych.net/departments/biofak/kaf/eco-geo/
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проблеми України та перспективи їх подолання. 

Першопричини екологічних проблем України. 

Екологічні проблеми абіотичних компонентів: 
атмосферного повітря, надр, водних ресурсів, земель 

і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та 

проблема відходів. Екологічні проблеми галузей 

людської діяльності. Екологічні проблеми 

промислового комплексу. Екологічні проблеми 

агропромислового комплексу. Екологічні проблеми 

транспорту. Екологічні проблеми урбанізації та 

комунальної сфери. Екологічні проблеми військової 

діяльності. Екологічні проблеми рекреації. Основи 

економіки природокористування. Проблеми 

збалансованого природокористування, екологічної 
політики та природоохоронного управління. 

Викладач: доцент, к.с.-г.н.. Скробач Т.Б. 
1.3 ІІ 3 Політологія 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. 

Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. 

Виникнення та еволюція світової політичної думки. 

Становлення та розвиток політичної думки в Україні. 

Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична 

система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи. Політична еліта та 

політичне лідерство. Політична свідомість і політична 

культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. 

Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні 
процеси.  

Викладач: доц., к. іст. н. Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

1.4 ІІ 3 Сімейне право 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади 

правового регулювання сімейних відносин, поняття 

шлюбу; припинення шлюбу, недійсність шлюбу; 

особисті немайнові правовідносини подружжя;. режим 

окремого проживання; правовий режим майна 

подружжя; майнові правовідносини батьків та дітей; 

зобов’язання подружжя по утриманню; визначення 

походження дітей; особисті немайнові правовідносини 

батьків та дітей; усиновлення; опіка і піклування; 

договір патронату та інші форми влаштування дітей 
позбавлених батьківського піклування 

Викладач: доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька 

Є.Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

1.5 ІІ 3 Соціологія 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення:  філософія, історія. Зміст 

дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 

Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. 

Організація і проведення соціологічного дослідження. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



Суспільство як соціальна система. Соціальна 

структура суспільства. Соціологія особистості. 

Соціологія сім’ї . Соціологія молоді. Етносоціологія. 
Соціологія культури. Соціологія релігії. Соціологія 

освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та 

управління. Соціологія політики. Соціологія 

громадської думки. Викладачі: док.соц.наук, 

проф..Щудло С.А., доц., к. філос. н. Мірчук І.Л. 

1.6 ІІ 3 Основи 

менеджменту 

90/3 16 0 16 58 залік Зміст дисципліни:  Поняття та сутність менеджменту. 

Організація як об’єкт управління.  Функції та методи 

менеджменту.  Керівництво як об’єднувальна функція 

менеджменту.  

 Викладач: доц., к.екон.н. Лапчук Я. С. 

 Економі

ки та 

менеджменту 

 

1.7 ІІ 3 Нові 

інформаційні 

технології та 

основи ТЗН 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Охорона праці та техніка безпеки при 

використанні ТЗН. Екранно-проекційні ТЗН. 

Звукозаписуючі та відтворюючі ТЗН. Відеотехнічні 

ТЗН. Спеціальні інформаційні технології та ТЗН. 
Загальні відомості про інформацію, інформаційні 

системи та технології. Прийоми роботи в операційній 

системі. Системи і технології обробки тексту. 

Технологія роботи із табличними процесорами. 

Технологія роботи із системами управління базами 

даних. Технологія створення мультимедійних 

презентацій. Викладач: доц., к.п.н. Гук О.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

1.8 ІІ 3 Сучасна 

українська 

мова з 

практикумом 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення. Історія української культури. 

Культура мовлення та виразне читання. Зміст 

дисципліни: Предмет і завдання курсу “Сучасна 

українська мова з практикумом” Фонетика. Фонологія. 

Орфоепія. Графіка й орфографія. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір. 
Граматика. Морфологія. Синтаксис. Викладач: ст. 

викладач Скварок О.А. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 
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012 Дошкільна освіта (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 3 
шифр і назва спеціальності 4 

Цикл професійної підготовки  5 
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1.1 ІІ 3 Родинна 

педагогіка 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Родинна педагогіка в системі 

педагогічних наук. Характеристика сім’ї, тенденції її 

розвитку та методи її дослідження. Виховний 

потенціал сім’ї. Психолого-педагогічні основи 

родинного виховання. Виховання дитини у родині. 

Родина у системі виховних інститутів. Шляхи 

підвищення педагогічної культури родини. Видатні 

педагоги про родинне виховання. Викладач: доц., 
к.п.н. Городиська В.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.2 ІІ 3 Сімейна 

дошкільна 

педагогіка 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Пренатальна педагогіка як основа 

сімейної педагогіки та сімейного виховання. Сім’я як 

осередок входження дитини в соціальне довкілля. 

Принципи та стратегія сучасного сімейного виховання. 

Роль матері й батька у вихованні дитини. Домашня 

конфлікти: механізми та профілактика. Економічне 

виховання дітей у сім’ї. Організація різних видів 

діяльності дитини в сім’ї (ігрова, трудова, побутова). 

Використання досвіду етнопедагогіки в 

індивідуальному вихованні дитини. Єдність батьків і 
вихователя у розв’язанні завдань підготовки дитини до 

школи. Викладач: доц., к.п.н. Калічак Ю.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.3 ІІ 3 Методика 

навчання 

української 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Особливості засвоєння дітьми 

дошкільного віку другої мови. Зміст навчання дітей 

дошкільного віку української мови. Методика 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 



мови в ЗДО з 

іншомовним 

режимом 

навчання дітей української мови. Викладач: доц., 

к.п.н. Паласевич І.Л. 
освіти 

1.4 ІІ 3 Індивідуальний 

підхід до дітей в 

умовах ЗДО 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Виховання дітей раннього віку. Робота з дітьми з 

особливими потребами. Зміст дисципліни: Теоретико-

методологічні аспекти індивідуалізованого виховання і 

навчання дітей дошкільного віку. Принципи та умови 

індивідуалізованого виховання та навчання дитини. 

Поняття про індивідуальність та індивідуальні 

відмінності дітей. Спостереження та його місце в 

системі методів вивчення особистості дошкільника. 

Методи вивчення індивідуального розвитку дитини. 
Специфіка вивчення соціальної ситуації розвитку 

дитини та особливостей сімейного виховання. 

Варіативність педагогічної роботи з урахуванням 

індивідуальних особливостей розвитку дитини. 

Викладач: доц., к.п.н. Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.1 ІІ 3 Робота з дітьми 

з особливими 

потребами 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Виховання дітей раннього віку. Зміст дисципліни: 

Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими 

освітніми потребами, універсальний дизайн, розумне 

пристосування, Особливості організації навчання в 

інклюзивному навчальному закладі, Компоненти 

індивідуальної програми розвитку, Інклюзія в закладі 
дошкільної освіти. Викладач: д.п.н. Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.2 ІІ 3 Медіапедагогіка 150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Загальна педагогіка. 

Педагогіка дошкільна. Теорія і методика співпраці 

ДНЗ з родинами вихованців. Зміст дисципліни: 

Теоретичні основи медіапедагогіки. Проблеми 

медіасприймання і розвитку аудиторії в галузі 

медіакультури. Теорії медіа та медіаосвіти. Історія 

медіаосвіти в Україні. Медіаосвіта зарубіжжя. 

Медіаосвіта у Франції. Медіаосвіта у Великій 

Британії. Медіаосвіта у ФРН. Медіаосвіта в Канаді. 

Медіаосвіта в Австралії. Медіаосвіта у США. Основні 

моделі медіаосвіти. Основи медіаосвітніх технологій. 

Технологія проведення «літературно-імітаційних» 
медіаосвітніх занять. Технологія проведення 

«театралізовано-ситуативних» медіаосвітніх занять. 

Технологія проведення «зображувально-імітаційних» 

медіаосвітніх занять. Технологія проведення 

інтегрованих медіаосвітніх занять. Технологія 

проведення медіаосвітніх занять, спрямованих на 

розвиток здатності аудиторії до сприймання і аналізу 

медіатекстів. Технологія планування і проведення 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



медіаосвітніх занять та інших форм роботи з дітьми. 

Викладач: професор., д.п.н. Невмержицька О.В. 

2.3 ІІ 3 Педагогіка 

Марії 

Монтессорі 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Загальна педагогіка. 

Педагогіка дошкільна.  Зміст дисципліни: Життєвий 
та творчий шлях Марії Монтессорі. Педагогічні 

погляди щодо самовиховання і самонавчання. 

Дидактичні засади навчально-виховного процесу. 

Вимоги до особистості педагога у системі виховання. 

Вплив системи на розвиток освіти в світі та Україні. 

Викладач: доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.4 ІІ 3 ТРВЗ 

(технологія 

розв’язання 

винахідницьких 

завдань) 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Педагогічні технології. Зміст дисципліни: Історія 

розвитку ТРВЗ. Методика використання на заняттях з 

розвитку мовлення. Застосування ТРВЗ у формуванні 

логіко-математичних знань. Використання РТВЗ на 

заняттях з розвитку творчості дошкільників. 

Застосування основ ТРВЗ в практиці повсякденного 
життя дошкільнят. Підготовка вихователя до роботи за 

технологією ТРВЗ. Викладач: доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.1 ІІ 3 Педагогічні 

новації 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Педагогічні технології. Зміст дисципліни: Дошкільні 

заклади в сучасній системі освіти України. Зміст та 

завдання сучасних державних освітніх програм для 

дітей дошкільного віку. Авторські освітні програми 

розвитку дитини дошкільного віку. Освітня підготовка 

педагога-новатора для роботи в дошкільному закладі. 

Особливості популяризації освітніх новацій в 

суспільну вихованні. Викладач: доц., к.п.н. Дудник 

Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.2 ІІ 3 Педагогічна 

творчість 

150/5 16 0 32 102 залік Основа для вивчення: Педагогіка. Зміст дисципліни: 
Поняття творчості в педагогічній науці. Становлення 

та розвиток ідей педагогічної творчості в історії 

зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки. 

Педагогічна творчість і сучасні моделі розвитку 

інтелекту. Педагогічна творчість як протистояння 

формалізму в освіті. Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності. Головні засади організації 

творчої педагогічної діяльності. Педагогічне 

управління творчою навчальною діяльністю учнів. 

Сутність, мета, ознаки, принципи педагогічної 

творчості вчителя. Педагогічне спілкування як 
творчий процес. Методи і прийоми розвитку 

педагогічної творчості. Особистість вчителя в системі 

професійної творчості: шляхи професійного 

самовдосконалення. Професійно важливі якості 

творчого вчителя. Стимулювання вчителя до творчої 

діяльності. Шляхи удосконалення культури мови й 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



мовлення вчителя. Сучасні технології педагогічної 

творчості вчителів-новаторів. Основні напрямки 

самопідготовки вчителів до педагогічної творчості. . 
Викладач: доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

4.1 ІІ 4 Світ дитини у 

виховних 

традиціях 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Історія 

дошкільної педагогіки. Зміст дисципліни: Теорія і 

практика виховання дитини в контексті світового 

історико-педагогічного процесу. Дитинство 

античності. Дитинство епохи Середньовіччя. 

Становлення християнського сприйняття дитини. 

Еволюція образу дитини в педагогічному просторі 

Нового часу (XVII – середина ХІХ ст.). Зміна ідеології 

дитинства в період педоцентричної революції (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.). Розвиток ідей 

педоцентризму на сучасному етапі (друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст.). Дитиноцентризм в контексті 
сучасної педагогічної теорії та практики.  

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.2 ІІ 4 Гендерне 

виховання 

дошкільнят 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Теоретичні основи професійної 

підготовки педагогів до гендерного виховання дітей в 

умовах сім’ї та дошкільного навчального закладу. 

Історія становлення гендерного виховання дітей 

дошкільного віку. Психологія гендерних відмінностей 

хлопчиків та дівчаток. Провідні чинники гендерної 

соціалізації. Особливості формування статево рольової 

поведінки дітей. Гендерне виховання дітей 

дошкільного віку в сім’ї. Cтилі виховання хлопчиків і 

дівчаток. Вплив гри на особистісне зростання дітей 
різної статі. Методика ґендерного виховання дітей 

дошкільного віку в співпраці з родинами. Викладач: 

викл., к.п.н. Вовк Л.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.3 ІІ 4 Етнопсихологія 90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: предмет і завдання етнопсихології; 

методи дослідження у етнопсихології; основні поняття 

етнопсихології; основні статичні характеристики 

етносу (психічний склад етносу, архетипи, 

ментальність, національний характер, національна 

свідомість, етнічна самосвідомість); основні динамічні 

характеристики етносу, такі як національні почуття, 

етнічні стереотипи (автостереотипи, 

гетеростереотипи), етнічні установки;  види етнічних 
конфліктів та стадії їх розвитку;  шляхи поведінки в 

етнічному конфлікті;  шляхи подолання етнічних 

конфліктів;  етнопсихологічні особливості ділового 

спілкування. Крім того студенти повинні уміти: 

застосовувати різні методи дослідження в 

етнопсихології;  використовувати різноманітні 

Практичної 

психології 



методики для дослідження психологічних 

особливостей етносу; надавати консультації щодо 

застосовування певних стратегій поведінки для 
подолання етнічного конфлікту; консультувати щодо 

особливостей ділового спілкування із зарубіжними 

партнерами. 

4.4 ІІ 4 Етнопедагогіка 90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: історія розвитку етнопедагогіки, її 

структура;  складові народної педагогіки, основні 

принципи і засоби; методи виховання та 

самовиховання; становлення системи освіти в Україні;  

специфіки професійно-педагогічної діяльності вчителя 

національної школи. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.1 ІІ 4 Етика і 

психологія 

сімейного 

життя 

90/3 10 0 20 60 екзамен Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Розвиток родинних інститутів: історична 

ретроспектива, Трансформація родини у ХХ – ХХІ 

століттях, Шлюб та сім’я в українській традиції, 
Еволюція української родини в умовах сучасного 

суспільства, Місце сім’ї у релігійній системі 

цінностей, Родина та суспільство, Українська держава 

на захисті сімейних цінностей. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.2 ІІ 4 Дошкільна 

педагогіка в 

іменах 

90/3 10 0 20 60 екзамен Основа для вивчення: Історія дошкільної 

педагогіки. Педагогіка дошкільна. Зміст дисципліни: 

Теоретико-методична засади педагогічної 

персоналістики. Сучасні дослідження проблем 

дошкільної педагогіки. Діяльність наукових шкіл, 

очолюваних А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Лисенко, 

Т. Поніманською, І. Рогальською-Яблонською та ін. 

Сучасні програми навчання, виховання і розвитку 
дітей дошкільного віку та їхні автори (Л. Білан, 

Н. Грама, О. Кононко, К. Крутій та ін.). Викладач: 

доц., к.п.н. Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.3 ІІ 4 Практикум з 

дошкільної 

педагогіки 

90/3 10 0 20 60 екзамен Зміст дисципліни: Особливості сімейного і 

суспільного дошкільного виховання дітей раннього 

віку. Умови успішної адаптації дітей до умов закладу 

дошкільної освіти. Особливості організації умов 

життєдіяльності дітей в групі раннього віку. 

Створення предметно-ігрового середовища в групах 

раннього віку. Методи педагогічного керівництва 

самостійною діяльністю дітей 3-го року життя. 

Прийоми активізації діяльності дітей 3-го року життя 
на заняттях. Педагогічні засоби попередження 

негативних наслідків «кризи 3-х років». Дидактичні 

вимоги до навчання дітей раннього віку. Методика 

педагогічного керівництва іграми дітей 3-го року 

життя. Викладач: доц., к.п.н. Івах С.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



5.4 ІІ 4 Казкотерапія 90/3 10 0 20 60 екзамен Зміст дисципліни: Основні типи терапевтичних 

казок. Форми роботи з терапевичними казками. 

Вимоги до роботи з терапевтичними казками. 
Символізація та метафоризація у терапевтичних 

казках. Механізми і ефекти впливу терапевтичних 

казок. Викладач: д.п.н. Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.1 ІІ 4 Основи 

соціально-

правового 

захисту 

материнства і 

дитинства 

90/3 10 0 20 60 залік Зміст дисципліни: Технології соціально-правової 

роботи з сім’єю. Технології соціально-правового 

консультування дітей та молоді. Технології 

соціально-правового консультування молодого 

подружжя. Технології соціально-правової діяльності 

соціального педагога із “важкими” підлітками та 

їхніми сім’ями. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

6.2 ІІ 4 Основи 

психодіагнос-

тики 

90/3 10 0 20 60 залік Зміст дисципліни: Науково-історичні основи 

психодіагностики;  понятійно-категоріальний апарат 

психодіагностики;  основні форми, методи та 

прийоми, що застосовуються у психодіагностиці;  

основні методи та форми проведення 

психодіагностики; основні поняття психометрії; 

основи організації та проведення діагностики осі 

різного віку;  професійні та етичні вимоги до фахівців 

діагностів. 

Практичної 

психології 

6.3 ІІ 4 Декоративно-

ужиткове 

мистецтво у 

ЗДО 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Етнопедагогіка. Художня 

праця та основи дизайну. Народна іграшка. Зміст 

дисципліни: Декоративне мистецтво: види та історія 

розвитку. Дизайн, види дизайну. Дизайн для дітей і 

дитячий дизайн. Закономірності і засоби композиції у 

дизайні. Українське народне малювання, 

характеристика кольорів. Вишивка та гаптування, 

особливості композиції. Художнє ткацтво. 

Килимарство. В’язання та мереживо. Українська 

іграшка. Народний одяг. Художня кераміка, 

особливості орнаменту традиційної української 

кераміки. Художнє скло. Художнє деревообробка, 

засоби виразності. Плетіння з природних матеріалів. 

Художня обробка металу та каменю. Писанкарство, 
симетрія та асиметрія в композиції. Витинанка. 

Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.4 ІІ 4 Народна іграшка 90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Етнопедагогіка. Художня 

праця та основи дизайну. Образотворче мистецтво з 

методикою керівництва зображувальною діяльністю 

дітей. Зміст дисципліни: Іграшка як складова 

народної культури. Українська народна іграшка як вид 

декоративного мистецтва. Символіка українських 

народних іграшок. Лялька як історико-культурний 

феномен. Традиційна українська лялька-мотанка. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



Народні іграшки з дерева. Народні іграшки з  

пластичних матеріалів (глини, сиру, тіста). Іграшки з 

рослинних матеріалів (солома, трава, листя 
кукурудзи). Паперова іграшка. Ялинкові прикраси з 

паперу. Народна іграшка в дошкільному навчальному 

закладі. Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

7.1 ІІ 4 Ознайомлення 

дітей із 

суспільним 

довкіллям 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. 

Загальна педагогіка. Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Поглиблення знань з дошкільної 

педагогіки та дитячої психології, фахових методик 

дошкільного виховання. Формування умінь та навичок 

використання сучасних методів, форм та засобів 

ознайомлення дітей дошкільного віку з навколишнім 

світом. Оволодіння вміннями привчати дітей до 

безпечної поведінки у довкіллі. Формування в процесі 

навчання професійної майстерності, організаційно-
методичних навичок, вміння творчо використовувати 

набуті знання під час виконання практичних завдань. 

Викладач: доц., к.п.н. Городиська В.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.2 ІІ 4 Підготовка 

дитини до 

школи 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. 

Загальна педагогіка. Педагогіка дошкільна. Психологія 

дитяча. Зміст дисципліни: підготовка дитини до 

школи як психолого-педагогічна проблема; 

фізіологічна та фізична готовність до школи; 

психологічна готовність дитини до школи; соціальна 

готовність до школи; дидактичний аспект підготовки 

дитини до школи; характеристика основних інституцій 

підготовки дитини до школи; практичні аспекти 
перевірки готовності дитини до школи; специфіка 

підготовки до школи  дітей, які мають особливі освітні 

потреби; питання спеціальної дошкільної педагогіки. 

Викладач: проф., к.п.н. Пантюк Т.І.  

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.3 ІІ 4 Основи 

хореографії з 

методикою 

викладання 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення. Дошкільна педагогіка. Теорія і 

методика музичного виховання. Фізичне виховання. 

Зміст дисципліни: Джерела  народно-

хореографічного мистецтва. Танець в житті та побуті 

українського народу. Вправи на основі класичного 

тренажу. Вправи на основі народно-сценічного танцю. 

Елементи народних танців. Образно-пластичне 

рішення шкільного заходу. Танець як виразний засіб 

шкільного заходу. Історико-побутовий бальний 
танець. Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Фриз 

П.І. 

Культурології 

та мистецької 

освіти 

7.4 ІІ 4 Методика 

організації та 

проведення 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. 

Культура мовлення та виразне читання. Теорія і 

методика музичного виховання. Ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям. Зміст дисципліни: Теоретичні 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 



свят та розваг в 

ЗДО 

засади виникнення і становлення свят та розваг в 

Україні. Особливості ознайомлення дошкільників зі 

святами народного календаря. Методика проведення 
українських народних свят та обрядів з дітьми 

дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей зі 

народознавчими святами та розвагами в ДНЗ. 

Організація свят і розваг у співпраці родини та ДНЗ. 

Суспільна значущість релігійних та національних 

(державних) свят. Особливості залучення дітей 

дошкільного віку до календарно-обрядових свят та 

розваг. Планування й організація музичних свят та 

розваг з дошкільниками. Організація й проведення 

музично-театральних свят та розваг у ДНЗ. 

Фізкультурні свята та розваги в ДНЗ. Викладач: доц., 

к.п.н. Городиська В.В. 

освіти 

8.1 ІІ 4 Актуальні 

проблеми 

освіти 

90/3 10 0 20 60 залік Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. 
Загальна педагогіка. Дошкільна педагогіка. Педагогіка 

дитячої творчості. Порівняльна педагогіка. Сучасні 

технології дошкільного виховання. Зміст дисципліни: 

Основні нормативні документи про освіту в Україні. 

Пріоритети та завдання удосконалення дошкільної 

освіти. Напрями реформування середньої освіти. 

Актуальні проблеми розвитку вищої освіти України. 

Перспективи розвитку педагогічної освіти в Україні.  

Професійний розвиток і самовдосконалення педагога. 

Сучасні стратегії й моделі освіти. Сучасні технології в 

освіті. Викладач: доц., к.п.н. Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

8.2 ІІ 4 Технології 

навчання 

елементів 

математики 

90/3 10 0 20 60 залік Зміст дисципліни: Теоретичні основи методики 
формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку. Формування елементарних 

математичних уявлень дітей раннього (2-й, 3-й рік 

життя) та молодшого дошкільного віку (4-й рік життя).  

Формування елементарних математичних уявлень у 

дітей середньої групи (5-й рік життя). Формування 

математичних уявлень у дітей старшого дошкільного 

віку (6-й рік життя). Робота з ФЕМУ в різновікових 

групах. Наступність в роботі ДНЗ і школи та 

математичний розвиток дошкільника в сім’ї .  

 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 
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1.1 ІІ 4 Вікова 

фізіологія та 

шкільна гігієна 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення – «Основи анатомії та 

фізіології нервової системи», «Вікова психологія», 

«Психодіагностика»,  «Основи психокорекції», 

«Психологія девіантної поведінки», «Основи 

психотерапії», «Основи охорони праці». Зміст 

навчальної дисципліни: Онтогенез як життєвий шлях 

індивідуума. Закономірності росту і розвитку людини. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості опорно-

рухового апарату. Гігієна опорно-рухового апарату 

школярів. Вікові анатомо-фізіологічні особливості 

системи крові. Поняття про імунітет та його роль для 
здоров’я людини. Морфо-фізіологічні особливості 

будови і функції серцево-судинної системи. Гігієна 

серцево-судинної системи. Вікові анатомо-фізіологічні 

особливості будови і функції органів дихання. Гігієна 

дихальної системи. Анатомо-фізіологічні особливості 

системи травлення у дітей і підлітків. Гігієна органів 

травлення. Вікові особливості обміну речовин і 

енергії. Гігієнічні основи харчування дітей і підлітків. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. 

Невідкладна допомога при її пошкодженнях. Гігієна 
сечовидільної системи. Залози внутрішньої секреції, 

статеве дозрівання.  

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



Вікові анатомо-фізіологічні особливості будови та 

функції нервової системи. Вища нервова діяльність. 

Становлення в процесі розвитку дитини. Вікові 
анатомо-фізіологічні та гігієнічні особливості 

аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем між собою.  

Гігієна дітей дошкільного віку. Гігієна середовища 

дошкільного закладу. Гігієнічні принципи планування 

та благоустрою дитячих установ. Місце розміщення 

дитячих установ у містах, сільській місцевості. Склад і 

нормативи площі приміщень, принцип групової 

ізоляції в будівлі та земельній ділянці. Розміри та 

складові елементи земельної ділянки та вимоги до 

спортивних площадок. Обладнання дитячого закладу. 

Гігієнічні вимоги до обладнання групової кімнати, 

спальні, роздягальні, туалетних кімнат. Система 

профілактичних і соціальних заходів для збереження 

та зміцнення здоров’я дітей. Гігієнічне виховання 
дітей та санітарно-просвітницька робота в 
дитячому закладі.  
Викладач : доцент, канд. пед. наук Волошин О.Р. 

1.2 ІІ 4 Екологія 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: основи природознавства; 

Зміст навчальної дисципліни: Сучасна екологія - 

міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології 

та її сучасні особливості. Структура сучасної 

екології. Об'єкти та завдання екології. Системний 

підхід у науці та екології. Значення екології. Основи 

аутекології. Екологічні фактори. Поняття 

середовища. Екологічні фактори. Механізми дії 

екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування.. Основи популяційної 

екології. Поняття популяції. Територіальні 
закономірності популяцій. Внутрішньопопуляційна 

структура. Динаміка популяцій..Основи синекології 

та екосистемології. Екосистем ний рівень організації 

живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми. 

Функціональні характеристики. Основні риси 

екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про 

біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення 

про біосферу. Біосфера у розумінні В.Вернадського. 

Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та 

склад біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація 
біосфери. Науково-технічний прогрес та проблеми 

природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні 

проблеми України та перспективи їх подолання. 

Екології та 

географії 
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Першопричини екологічних проблем України. 

Екологічні проблеми абіотичних компонентів: 

атмосферного повітря, надр, водних ресурсів, земель 
і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та 

проблема відходів. Екологічні проблеми галузей 

людської діяльності. Екологічні проблеми 

промислового комплексу. Екологічні проблеми 

агропромислового комплексу. Екологічні проблеми 

транспорту. Екологічні проблеми урбанізації та 

комунальної сфери. Екологічні проблеми військової 

діяльності. Екологічні проблеми рекреації. Основи 

економіки природокористування. Проблеми 

збалансованого природокористування, екологічної 

політики та природоохоронного управління. 
Викладач: доцент, к.с.-г.н.. Скробач Т.Б. 

1.3 ІІ 4 Безпека 

життєдіяльнос-

ті та основи 

охорони праці 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: Зміст дисципліни: 

Характеристика видів, причин та наслідків загроз та 

небезпек. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. 

Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози, 

характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних 

об’єктах. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники 

ризику. Розробка заходів зниження рівня загрози та 

небезпеки. Загальні питання охорони праці. Правові та 
організаційні основи охорони праці. Державне 

управління охороною праці, державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці. Організація 

охорони праці на підприємстві. Навчання з питань 

охорони праці. Профілактика виробничого 

травматизму та професійних захворювань. Основи 

фізіології та гігієни праці. Основи виробничої безпеки. 

Основи пожежної профілактики на виробничих 

об’єктах. Викладач: канд. пед. наук, доцент Гущак 

Ж.М.  

Технологічної 

та професійної 

освіти 

1.4 ІІ 4 Демографія 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: Історія України. Філософія. 

Зміст дисципліни: Система знань про 

народонаселення. Система демографічних наук. 
Становлення та розвиток демографії в Україні. 

Джерела вивчення відтворення населення. 

Вимірювання демографічних процесів і структур. 

Відтворення населення та його історичні типи. 

Народжуваність і репродуктивна поведінка. 

Смертність і тривалість життя. Шлюб і сім'я. Міграції 

населення. Статево-віковий, сімейний та соціально-

Культурології 

та мистецької 

освіти 



економічний склад населення. Національний склад 

населення та національні процеси. Демографічна 

політика. Викладач: доц., к.істор.н. Гладкий М.І. 

2.1 ІІІ 5 Соціологія 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення:  філософія, історія. Зміст 

дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 

Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. 

Організація і проведення соціологічного дослідження. 

Суспільство як соціальна система. Соціальна 

структура суспільства. Соціологія особистості. 

Соціологія сім’ї . Соціологія молоді. Етносоціологія. 

Соціологія культури. Соціологія релігії. Соціологія 

освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та 

управління. Соціологія політики. Соціологія 

громадської думки. док.соц.наук, проф..Щудло С.А., 

доц., к. філос. н. Мірчук І.Л. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

2.2 ІІІ 5 Політологія 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. 

Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. 
Виникнення та еволюція світової політичної думки. 

Становлення та розвиток політичної думки в Україні. 

Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична 

система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи. Політична еліта та 

політичне лідерство. Політична свідомість і політична 

культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. 

Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні 

процеси.  

Викладач: доц., к. іст. н. Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

2.3 ІІІ 5 Філософія 

дитинства 

90/3 16 0 16 58 залік Зміст дисципліни: сутність дитинства як 

особлива соціокультурна категорія, концептуальний 
аналіз поняття «дитинство» в історичній 

ретроспективі,  сутність нової педагогічної парадигми, 

особистісно зорієнтованого навчання, гуманізації і 

гуманітаризації освіти у контексті філософії 

дитинства. Викладач: професор, доктор філософських 

наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських 

наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських 

наук, Бичков’як О.В. 

Філософії ім. 

професора В.Г. 

Скотного 

2.4 ІІІ 5 Філософія освіти 90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: система освіти. Зміст 

дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа 

педагогічного мислення. Виховання як предмет 

філософського аналізу. Душевно-духовні виміри 
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та 

гуманітаризації освіти. Проблема цілісності освітнього 

процесу. Викладач: професор, доктор філософських 

наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських 

наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських 

наук, Бичков’як О.В. 

Філософії ім. 

професора В.Г. 

Скотного 



2.5 ІІІ 5 Історія 

сучасного світу 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: загальні історія, історія 

держави і права. Зміст дисципліни: визначення місця 

політичної історії сучасного світу в системі 
гуманітарних дисциплін.  Взаємозв’язок політичної 

історії сучасного  світу  з  іншими  гуманітарними  

дисциплінами.  Періодизація  курсу політичної історії 

сучасного світу (від занепаду епохи Середньовіччя у 

ХІV до початку  ХХІ  століття).  Основні  події  у  

розвитку  політичної  сфери  провідних держав світу.. 

Викладач: доц., к.іст.н. Галик В.М. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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1.1 ІІ 3 Психотехніки 

особистісного 

розвитку 

150/5 32 0 32 86 екзамен Основа для вивчення: Загальна психологія. Вікова 

психологія. Зміст дисципліни: Особистість на шляху 

до особистісного зростання. Аналіз сутності та 

динаміка розвитку людини на різних етапах її 

життєвого шляху. Новітні техніки особистісного 

росту. Самотерапія як техніка особистісного росту. 

Тренінги та ігри в цілях особистісного зростання. 

Загальна характеристика психологічного тренінгу. 

Викладач: канд психол. н., доцент Карпенко Є.В. 

Практичної 

психології 

1.2 ІІ 3 Психологія 

особистості 

150/5 32 0 32 86 екзамен Основа для вивчення: Психотехніки особистісного 
розвитку. Зміст дисципліни: Психологія особистості 

як галузь практичної психології. Підходи до вивчення 

особистості у різноманітних психологічних школах та 

течіях. Сучасні напрямки психології особистості. 

Викладач: к. психол. н., доц. Дуб В.Г. 

Практичної 

психології 

2.1 ІІ 3 Основи 

соціально-

правового 

захисту 

180/6 32 0 16 132 залік Основа для вивчення: Правознавство. Соціальна 

педагогіка. Зміст дисципліни: Історичний шлях 

суспільства від прав людини до прав дитини. 

Правовий статус дитини. Права й свободи людини, їх 

властивості. Основні нормативно-правові документи 

у галузі прав людини. Основні міжнародні 

нормативно- правові документи у галузі захисту прав 
дитини. Соціально-правовий захист дітей від усіх 

форм насильства та жорстокого поводження. 

Нормативно-правова база у цій галузі. Соціально-

правовий захист дітей у контексті викорінення 

найгірших форм дитячої праці. Викладач: канд 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



педагог. н., доцент Гриник І.М. 

2.2 ІІ 3 Основи 

психогігієни 

180/6 32 0 16 132 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. Вікова 

психологія. Зміст дисципліни: Предмет і завдання 

психогігієни. Історія розвитку психогігієни. Етапи 
психофізіологічного розвитку дитини та 

психогігієнічні аспекти адаптації дітей до школи. 

Психогігієнічні вимоги до організації режиму дня, 

уроку, позаурочної роботи. Корекційна та 

реабілітаційна робота шкільного психолога з дітьми. 

Психопрофілактика та її основні напрями. 

Психогігієна сімейного життя та статеве виховання.  

Викладач: канд психол. н., доцент Гриник І.Я., 

Гринечко А.Я. 

Практичної 

психології 

3.1 ІІ 3 Фізіологія 

онтогенезу ВНД 

180/6 32 0 16 132 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. Вікова 

психологія. Зміст дисципліни: Вступ до фізіології 

ВНД. Методолія дослідження ВНД. Функціональна 

організація мозку. Закономірності умовно-
рефлекторної діяльності. Гальмування умовних 

рефлексів. Нейрофізіологічні механізми уваги. 

Нейрофізіологічні механізми памяті. Структура 

поведінкового рухового акту. Внутрішні детермінанти 

поведінки. Час як фактор організації поведінки. 

Філогенез ВНД. Особливості ВНД людини. Типологія 

та генетика ВНД. Онтогенез ВНД людини. 

Викладач: доктор психол. н., професор Галян І.М. 

Практичної 

психології 

3.2 ІІ 3 Теорія 

ймовірності та 

мат. статистика 

180/6 32 0 16 132 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. Вікова 

психологія. Зміст дисципліни: Основні поняття та 

теореми теорії ймовірності. Випадкові величини. 

Статистичні оцінки параметрів розподілу. Оцінки для 
генеральних середніх та дисперсії. Статистичні 

гіпотези. Кореляційні залежності. Факторний та 

кластерний аналізи. 

Викладач: канд психол. н., доцент Волошин С.М. 

Практичної 

психології 

4.1 ІІ 4 Практикум з 

розвитку 

пізнавальної 

сфери 

особистості 

150/5 0 0 48 102 залік Основа для вивчення: «Загальна психологія», 

«Історія психології», «Психологія особистості», 

«Психосоматика». Зміст дисципліни: вивчення 

психології пізнавальної діяльності, її структури, 

мотивації, особливостей формування в нормі та при 

патології особистісного розвитку; вивчення основних 

методів та методик, спрямованих на визначення 

особливостей пізнавальної діяльності особистості; 
розробка методичних рекомендацій щодо покращення 

пізнавальної діяльності особистості. 

Викладач: к. психол. н., доц. Попіль М.І. 

Практичної 

психології 

4.2 ІІ 4 Практикум з 

розвитку 

150/5 0 0 48 102 залік Основа для вивчення: «Загальна психологія», 

«Історія психології», «Психологія особистості». Зміст 

дисципліни: вивчення психології емоційної сфери, її 

Практичної 

психології 



емоційної  сфери 

особистості 

структури, мотивації, особливостей формування в 

нормі та при патології особистісного розвитку; 

вивчення основних методів та методик, спрямованих 
на визначення особливостей емоційної сфери 

особистості; розробка методичних рекомендацій щодо 

покращення емоційної сфери особистості. 

Викладач: к. психол. н., доц. Попіль М.І. 

5.1 ІІ 4 Психологічні 

проблеми 

спілкування 

150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: «Загальної психології», 

«Вікова психологія», «Соціальна психологія», 

«Педагогiчна психологія».  

Зміст дисципліни: спілкування як феномен 

психології; психологія конфліктного спілкування; 

психологічні проблеми педагогічного спілкування. 

Викладач: канд. психол. н., доцент  Попіль М.І. 

Практичної 

психології 

5.2 ІІ 4 Етнопсихологія 150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. Історія 

психології. Зміст дисципліни: Розвиток уявлень про 

предмет етнопсихології. Сучасна етнопсихологія як 
міждисциплінарна галузь знань. Базові поняття 

етнопсихології. Психічний склад етносу. Етнічна 

самосвідомість. Етнічні диспозиції. Етнічні конфлікти. 

Прикладні аспекти етнопсихології. Етнопсихологічні 

особливості різних народів світу. 

Викладач: канд. психол.н., доцент Гриник І.Я., 

Шатинська О.П. 

Практичної 

психології 

6.1 IІІ 5 Психологія 

профорієнтацій-

ної діяльності 

120/4 16 0 16 88 залік Основа для вивчення: Основи психологічного 

консультування. Зміст дисципліни:Психологічні 

проблеми профорієнтації та профдобору. Робота 

психолога в конкретних групах, її напрямки: 

орієнтування, консультування та індивідуальне 
профконсультування. Можливості та 

обмеженняпрофконсультаційного прогнозу. Етапи 

організації та проведення роботи підбору кадрів та. 

психологічні аспекти їх атестації. Методи профдобору. 

Тести оцінки профпридатності. Методи оцінки ділових 

та морально-етичних якостей спеціалістів. 

Психологічні передумови вивчення функціонування 

людини як суб’єкта трудової діяльності. 

Працездатність та її динаміка: методи діагностики і 

корекції. Викладач: Бандура Г.Р. 

Психології 

6.2 ІІІ 5 Психологія 

професійної 

кар'єри 

120/4 16 0 16 88 залік Основа для вивчення: Психологіяпрофесій як 

психологічний феномен. Кар'єра й соціальне 
середовище майбутнього професійного зростання. 

Зміст дисципліни:Особистісний сенс професійної 

кар’єри. Визначення цілей та механізмів розвитку 

особистості. Вивчення особливостей ціннісної системи 

особистості. Професійна кар’єра фахівця. Роль 

особистісних особливостей в професійній кар’єрі. 

Психології 



Конкуренція як фактор активізації професійної 

кар’єри. Викладач: доц., к.психол.н. Ригель О.В. 

7.1 ІІІ 6 Гендерна 

психологія 

120/4 16 0 16 88 залік Основа для вивчення: Психологія особистості. 

Диференційна психологія. Соціальна психологія. Зміст 

дисципліни:Стать і гендер. Рівні організації людської 

статі. Гендерна соціалізація особистості. Психологія 

гендерної самоідентифікації.Гендерні стосунки та 

гендерні конфлікти. Статеві стереотипи як різновид 

соціальних установок. Викладач: доц., к. психол. н. З. 

Спринська 

Практичної 

психології 

7.2 ІІІ 6 Психосоматика 120/4 16 0 16 88 залік Основа для вивчення: Патопихології. Зміст 

дисципліни: Концепції психосоматичних захворювань 

в сучасній психологічній науці, Емоційні фактори при 

хворобах органів дихання та серцево-судинної 

системи.Психосоматика харчової поведінки та 

шлунково-кишкових захворювань.Психосоматичні 

фактори при шкірних захворюваннях, хворобах 
ендокринної системи та опорно-рухового 

апарату.Психосоматика гінекологічних захворювань та 

функціональних сексуальних розладів.Психосоматичні 

аспекти онкологічних та інфекційних захворювань. 

Основні засади психотерапії психосоматичних хворих 

методами гештальт-терапії, позитивної та когнітивно-

поведінкової психотерапії,  методи трансактного 

аналізу, арт-терапії, креативної візуалізації та псих 

одрами.Психотерапія психосоматичних хворих у 

концепції тілесно-орієнтованої, сімейної психотерапії 

та НЛП.Загальні техніки психотерапії при 
психосоматичних захворюваннях.Особливості 

використання методів психодіагностики при 

диференціальній діагностиці психосоматичних 

захворювань.Викладач: доц., к. філософ. н. Стець В.І. 

Практичної 

психології 

8.1 IV 8 Психологія 

управління 

90/3 20 0 20 50 залік Зміст дисципліни: Загальні засади психології 

управління. Історія і сучасний стан розвитку 

психології управління. Психологія особистості в 

управлінні. Психологія організації в управлінні. Задачі 

управління і психологічні особливості їхнього 

вирішення. Особистість працівника, її структура і 

прояви. Особистість керівника. Психологічні аспекти 

керівництва і лідерства. Колектив як об’єкт 

управління. Психологія управління людськими 
ресурсами (кадрова політика в психології управління). 

Психологія конфліктів в управлінні. Психологія 

ділового спілкування в управлінні. Психологія ділових 

переговорів. Тайм-менеджмент у психології 

управління. Правові аспекти психології управління 

персоналом. Психологія управління рекламною 

Практичної 

психології 



діяльністю організації. Психологічні складові іміджу 

організації та персоналу. 
8.2 IV 8 Правовий захист 

професійної 

діяльності 

психолога 

120/4 16 0 16 88 залік Зміст дисципліни:  вивчення сучасних нормативних 

актів, які в Україні регламентують діяльність 
практичних психологів. Пояснення, що саме може 

робити психолог у сферах освіти, приватної практики, 

експертизи, медицини, соціальної роботи, праці у 

пенітенціарній службі, у військових структурах та 

органах правопорядку, під час проведення різного 

роду експертиз, у профорієнтації, в надзвичайних 

ситуаціях, та описується кримінальна відповідальність, 

яку несе психолог в разі порушення норм професійної 

діяльності, завдяки чому стають чітко зрозумілими 

межі законної компетенції психолога.  

Практичної 

психології 

 

Спеціалізація 1 «Спеціальна психологія» 

 

1.1 ІІІ 5 Психологія 

здоров'я 

150/5 32 0 32 86 екзамен Основа для вивчення: «Загальна психологія», 

«Патопсихологія», «Основи клінічної психології», 

«Психологія життєвого шляху особистості», «Вікова 

психологія», «Основи психогігієни». Зміст 

дисципліни:здоров’я як системне поняття; 

індивідуально-типологічні аспекти психічного 

здоров’я;стиль життя і здоров’я; стрес і здоров’я; 

психічна саморегуляція; основи сексуального 

здоров’я; психологічні аспекти профілактики СНІДу; 
стиль життя і узалежнення. 

Викладач: к. психол. н., доц. Попіль М.І. 

Практичної 

психології 

1.2 ІІІ 5 Психологічна 

допомога особам 

з загальними 

розладами 

розвитку 

150/5 32 0 32 86 екзамен Основа для вивчення: Психологічні особливості 

дітей з загальними розладами розвитку. Зміст 

дисципліни:Психологічні особливості аутистичних 

дітей, Психологічна діагностика аутизму. Терапія і 

навчання дітей з аутизмом. 

Практичної 

психології 

2.1 ІІІ 6 Арт-техніки 

активізації 

внутрішніх 

ресурсів осіб з 

вадами розвитку 

150/5 32 0 32 86 залік Основа для вивчення:Психологічнадопомога особам 

з загальними розладами розвитку. Зміст 

дисципліни:Місце та роль арт-терапії у вирішенні 

конкретних проблем дітей з вадами розвитку. 

Принципи арт-терапевтичної роботи з дітьми з 

проблемами в розвитку. Значення та особливості 
застосування арт-терапевтичних методик з метою 

корекції вад розвитку у дітей. Розробка та проведення 

різних видів арт-терапевтичних занять з дітьми з 

вадами розвитку. Викладач: доц., к. філос. н. Стець 

В.І. 

Практичної 

психології 

2.2 ІІІ 6 Гігієна дітей і 150/5 32 0 32 86 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. Анатомії, 



підлітків у спец 

закладах 

Вікова психологія. Основи психогігієни. Зміст 

дисципліни: Етапи психофізіологічного розвитку 

дитини та гігієнічні аспекти адаптації дітей до спец. 
закладів. Гігієнічні вимоги до організації режиму дня, 

уроку, позаурочної роботи. Корекційна та 

реабілітаційна робота шкільного психолога з дітьми та 

підлітками у спец. закладах. Гігієна сімейного життя 

та статеве виховання.  

Викладач: канд.. біол.. наук, доцент Копко 

І.Є. 

фізіології та 

валеології 

3.1 IV 8 Психологічний 

супровід дітей з 

вадами 

мовлення 

90/3 20 0 20 50 екзамен 

 

Зміст дисципліни: підбір  діагностичного  

інструментарію,  придатного  для  роботи  з різними 

категоріями дітей відповідно до наявного дефекту 

розвитку; створення банку даних діагностичного 

інструментарію щодо вивчення індивідуальних 

особливостей дітей,  рівня  розвитку пізнавальних 

процесів, рівня адаптації дитини до умов навчального 

закладу, стилю спілкування батьків та педагогів з 
дітьми; виявлення дітей, у яких виникають труднощі у 

навчанні, спілкуванні та взаємодії з оточуючими; 

визначення причин цих труднощів шляхом проведення 

психологічної діагностики та спостережень; надання 

психологічної  допомоги  дітям,  які мають особливі 

потреби у  вигляді  консультування,  психокорекції,  

психологічної підтримки; проведення моніторингу  

медико-психологічного  і  психолого-педагогічного  

статусу  дитини  в  динаміці  її  психічного  розвитку. 

Практичної 

психології 

3.2 IV 8 Психологічний 

супровід дітей з 

розладами 

інтелектуально-

го розвитку 

90/3 20 0 20 50 екзамен 

 

Зміст дисципліни: способи формування стійкого 

позитивно-толерантного ставлення до дітей з 

обмеженими можливостями, охопленими інклюзивним 
та індивідуальним навчанням; організація ефективного 

соціально-психологічного супроводу дітей  з 

особливими освітніми потребами з метою їх  інтеграції 

в освітній  простір; надання кваліфікованої 

психологічної допомоги дітям з  порушеннями 

психофізичного розвитку, педагогам та батькам у 

вигляді  консультування, психокорекції, психологічної 

підтримки; упровадження ефективних інноваційних 

методів навчання з використанням комп’ютерних та 

інформаційних технологій, демократичних підходів в 

організації освітнього процесу  дітей з особливими 
потребами в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Психології 

4.1 IV 8 Порушення 

мовленнєвого та 

сенсорного 

90/3 20 0 20 50 залік 

 

Зміст дисципліни: клініко-фізіологічні особливості і 

закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з 

мовленнєвими та сенсорними порушеннями; - 

Практичної 

психології 



розвитку дітей структуру дефекту при порушенні мовлення та функції 

сенсорних систем та потенціальні можливості 

розвитку різних сторін особистості кожної з категорій 
дітей з такими вадами. 

4.2 IV 8 Психологія 

дитини ЗПР 

90/3 20 0 20 50 залік 

 
Зміст дисципліни: Специфічні особливості дітей із 

ЗПР. Особливості особистості дітей з затримкою 

психічного розвитку. Особливості пам'яті, уваги, 

сприйняття при ЗПР. Особливості розумової 

діяльності дітей з ЗПР. Особливості розвитку 

особистості молодшого школяра із затримкою 

психічного розвитку. Діагностика затримки психічного 

розвитку. Методи дослідження дітей з затримкою 

психічного розвитку. Особливості корекційної роботи 

з дітьми, які мають затримку психічного розвитку. 

Раннє втручання  – запорука нормального розвитку 

дитини. Принципи корекційної роботи. 

Психології 

 

Спеціалізація 2 «Практична психологія» 

 

1.1 ІІІ 5 Психологія 

сімейного 

виховання 

150/5 32 0 32 86 екзамен Основа для вивчення: Становлення та 

розвитокінститутусім’ї в Україні.  Психологічні 

особливості та проблеми сімейного виховання дітей. 

Зміст дисципліни:Специфіка сімейного виховання. 

Сім’я і її вплив на формування особистості дитини. 

Особливості спілкування дорослих з дітьми в сім’ї. 

Дисципліна як метод виховання дитини. Статеві 
особливості розвитку дітей та їх урахування у 

сімейному вихованні. Викладач: доц., к.психол.н. 

Ригель О.В. 

Практичної 

психології 

1.2 ІІІ 5 Організація 

психологічної 

просвіти 

150/5 32 0 32 86 екзамен Основа для вивчення: Практична психологія. Зміст 

дисципліни: Поняття психологічної просвіти. 

Напрями просвітницької роботи, її форми і методи. 

Психологічна просвіта як структурний компонент 

діяльності практичного психолога. Просвітницька 

робота з батьками, дітьми, педагогічними 

працівниками. Психологічна просвіта працівників 

психологічної служби. 

Викладач: канд.психол.н., доцент Борисенко З.Т. 

Практичної 

психології 

2.1 ІІІ 6 Сучасні методи 

психологічного 

тренінгу 

150/5 32 0 32 86 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. Вікова 

психологія. Педагогічна психологія. Зміст 

дисципліни: Тренінг як метод групової роботи в 

практичній психології. Психологічні особливості 

тренінгової групи. Принципи роботи психолога-

тренера. Загальні методичні основи проведення та 

процес-аналізу тренінгу. Педагогічні аспекти 

спілкування у тренінговій групі.  

Практичної 

психології 



Викладач: канд. психол. н., доцент Карпенко Є.В. 

2.2 ІІІ 6 Психологія 

саморегуляції 

150/5 32 0 32 86 залік Основа для вивчення: Загальна психологія. 

Психофізіологія. Психологія особистості. Зміст 

дисципліни: Системні основи саморегуляції. Система 
психічної саморегуляції та її методи. Особистісна 

саморегуляція.  

Викладач: доктор . психол. н., професор Галян І.М. 

Практичної 

психології 

3.1 IV 8 Технології 

маніпулювання 

свідомістю 

людини та 

техніки протидії 

маніпуляції 

90/3 20 0 20 50 залік 

 

Зміст дисципліни: Основні поняття та сутність 

маніпулятивного впливу,  сутність та зміст 

сугестивних технологій маніпулятивного впливу, 

сучасні технології нейролінгвістичного 

програмування, політичний нейромаркетинг, 

інформаційно-комунікативне суспільство як новий 

об’єкт сугестивного впливу, чорний піар, особливості 

здійснення сугестивного впливу в інтернеті, захист від 

маніпулятивного впливу. 

Практичної 

психології 

3.2 IV 8 Психологічна 

допомога дітям, 

що зазнали 

насильства 

90/3 20 0 20 50 залік 

 

Основа для вивчення:Сімейне консультування. Зміст 

дисципліни:Поняття насильства. Природа насильства. 
Види насильства. Наслідки насильства. Психологічні 

особливості дітей, які постраждали від насильства. 

Профілактика та запобігання насильству над дітьми. 

Особливості правового захисту від насильства. 

Викладач: к. пед. н., доц. Волошин С.М. 

Практичної 

психології 

4.1 IV 8 Профілактика і 

корекція 

відхилень у 

поведінці 

90/3 20 0 20 50 екзамен 

 

Зміст дисципліни: історія розвитку психокорекційних 

та психопрофілактичних методів психологічного 

супроводу, загальні основи психологічної корекції та 

психопрофілактики, сучасні методи та напрямки 

психологічної корекції та психопрофілактики, 

практичні навички психокорекції та 

психопрофілактики. 

Практичної 

психології 

4.2 IV 8 Сімейне 

консультування 

90/3 20 0 20 50 екзамен 

 

Основа для вивчення: Психологія життєвих криз та 
кризове консультування. Зміст дисципліни: 

Технологія організації сімейного консультування. 

Види допомоги у консультуванні батьків. 

Консультування батьків з приводу труднощів у 

взаєминах з дітьми. Корекція позиції батьків стосовно 

дитини. Корекція ставлень батьків до дитини. 

Консультування батьків з приводу їх власних проблем. 

Викладач: к. психол. н., доц. Дуб В.Г. 

Практичної 

психології 
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Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  2 
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123 Соціальна робота 4 
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1.1 ІІ 3 Вікова 

фізіологія та 

валеологія 

180/6 32 0 32 116 залік Основа для вивчення – «Основи анатомії та 

фізіології нервової системи», «Вікова психологія», 

«Психодіагностика»,  «Основи психокорекції», 

«Психологія девіантної поведінки», «Основи 

психотерапії», «Основи охорони праці». 

Зміст навчальної дисципліни:  

Онтогенез як життєвий шлях індивідуума. 

Закономірності росту і розвитку людини. Вікові 

анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового 

апарату. Валеологічні принципи профілактики 
травматичних ушкоджень кісток і суглобів у дітей. 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи крові. 

Поняття про імунітет та його роль для здоров’я 

людини. Морфофізіологічні особливості будови і 

функції серцево-судинної системи. Вікові анатомо-

фізіологічні особливості будови і функції органів 

дихання. Валеологічні аспекти профілактики найбільш 

поширених захворювань дихальної системи у дітей та 

підлітків. Анатомо-фізіологічні особливості системи 

травлення у дітей і підлітків. Вікові особливості 

обміну речовин і енергії. Харчування дітей і підлітків. 
Вікові анатомо-фізіологічні особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Профілактика найбільш 

поширених захворювань сечовидільної системи у 

дітей. Будова і функції шкіри. Невідкладна допомога 

при її пошкодженнях. Залози внутрішньої секреції, 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



статеве дозрівання. Вікові анатомо-фізіологічні 

особливості будови та функції нервової системи. Вища 

нервова діяльність. Становлення в процесі розвитку 
дитини. Вікові анатомо-фізіологічні та гігієнічні 

особливості аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем 

між собою. Валеологічні аспекти естезіології. Гігієна 

навчально-виховного процесу і виробничої праці 

учнів.  

Гігієнічні вимоги до проектування та устаткування 

приміщень і територій навчальних закладів. Здоров’я 

людини і фактори, які його визначають. 

Здоровий спосіб життя як біологічна і соціальна 

проблема. 

Етапи формування здоров’я. Соціально-психолого-

педагогічна аспекти здорового способу життя. Система 
профілактичних і соціальних заходів для збереження 

та зміцнення здоров’я учнів. 

Профілактична діяльності вчителя з метою збереження 

і зміцнення здоров’я дітей. Дитячий травматизм, 

заходи профілактики. 

Профілактика інфекційних захворювань. 

Надання долікарської допомоги при травмах, 

отруєннях, ураженнях елкетричним струмом та інших 

невідкладних станах людини. 

Викладач: доц. канд. біол. наук Ковальчук Г.Я. 

1.2 ІІ 3 Основи 

медичних знань 

180/6 32 0 32 116 залік Основа для вивчення – «Основи анатомії та 

фізіології нервової системи», «Вікова психологія», 
«Психодіагностика»,  «Основи психокорекції», 

«Психологія девіантної поведінки», «Основи 

психотерапії», «Основи охорони праці». 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, методи досліджень та значення основ 

медичних знань. Дослідження хворого та  загальний 

догляд за ним. Види лікарських форм. Перша медична 

допомога при закритих ушкодженнях м’яких тканин. 

Перша медична допомога при закритих ушкодженнях 

твердих тканин. Загальна характеристика кровотеч. 

Загальна характеристика та класифікація ран. 

Дослідження та діагностика ранової інфекції. Перша 
медична допомога при нещасних випадках. 

Десмургія – техніка накладання пов’язок. Перша 

медична допомога при гострих захворюваннях. 

Перша медична допомога при гострих болях в ділянці 

серця та живота. Перша медична допомога при 

невідкладних станах. Реанімація: принципи та методи. 

Характеристика інфекційних захворювань. 

Дослідження та діагностика інфекційних захворювань. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



Викладач: доц. канд. мед. наук Прийма О.Б. 

2.1 ІІ 4 Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Комунікативна підготовка 

майбутніх соціальних педагогів. Зміст дисципліни: 

Мої наукові та професійні інтереси. Соціальна 
педагогіка як наука. Становлення та розвиток науки. 

Соціально-педагогічна діяльність та соціальна робота. 

Соціальна політика в Україні. Соціально-педагогічна 

робота з різними категоріями сімей в Україні та за 

кордоном. Соціальне сирітство. Особливості 

соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Соціальне сирітство. Особливості соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. Безпритульні 

та бездоглядні діти: особливості соціально-

педагогічної роботи в Україні та за кордоном. 
Викладач: доц., к.п.н. Клим М. І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

2.2 ІІ 4 Екологія 150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: основи природознавства; 

Зміст навчальної дисципліни: Сучасна екологія - 

міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології 

та її сучасні особливості. Структура сучасної 

екології. Об'єкти та завдання екології. Системний 

підхід у науці та екології. Значення екології. Основи 

аутекології. Екологічні фактори. Поняття 

середовища. Екологічні фактори. Механізми дії 

екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування.. Основи популяційної 

екології. Поняття популяції. Територіальні 
закономірності популяцій. Внутрішньопопуляційна 

структура. Динаміка популяцій..Основи синекології 

та екосистемології. Екосистем ний рівень організації 

живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми. 

Функціональні характеристики. Основні риси 

екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про 

біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення 

про біосферу. Біосфера у розумінні В.Вернадського. 

Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та 

склад біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація 

біосфери. Науково-технічний прогрес та проблеми 
природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні 

проблеми України та перспективи їх подолання. 

Першопричини екологічних проблем України. 

Екологічні проблеми абіотичних компонентів: 

атмосферного повітря, надр, водних ресурсів, земель 

і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

Екології та 

географії 

 

http://ddpu.drohobych.net/departments/biofak/kaf/eco-geo/
http://ddpu.drohobych.net/departments/biofak/kaf/eco-geo/


охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та 

проблема відходів. Екологічні проблеми галузей 

людської діяльності. Екологічні проблеми 
промислового комплексу. Екологічні проблеми 

агропромислового комплексу. Екологічні проблеми 

транспорту. Екологічні проблеми урбанізації та 

комунальної сфери. Екологічні проблеми військової 

діяльності. Екологічні проблеми рекреації. Основи 

економіки природокористування. Проблеми 

збалансованого природокористування, екологічної 

політики та природоохоронного управління. 

Викладач: доцент, к.с.-г.н.. Скробач Т.Б. 

2.3 ІІ 4 Безпека 

життєдіяльнос-

ті та основи 

охорони праці 

150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Зміст дисципліни: 

Характеристика видів, причин та наслідків загроз та 

небезпек. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. 

Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози, 
характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних 

об’єктах. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники 

ризику. Розробка заходів зниження рівня загрози та 

небезпеки. Загальні питання охорони праці. Правові та 

організаційні основи охорони праці. Державне 

управління охороною праці, державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці. Організація 

охорони праці на підприємстві. Навчання з питань 
охорони праці. Профілактика виробничого 

травматизму та професійних захворювань. Основи 

фізіології та гігієни праці. Основи виробничої безпеки. 

Основи пожежної профілактики на виробничих 

об’єктах. Викладач: канд. пед. наук, доцент Гущак 

Ж.М.  

Технологічної 

та професійної 

освіти 

2.4 ІІ 4 Риторика 150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Історія України. Філософія. 

Зміст дисципліни: ознайомлення студентів з основами 

знань класичної і сучасної риторики як науки про 

мисленнєво-мовленнєву діяльність і на цій основі 

розвинути в них здатність вільно орієнтуватися в 

мовно-риторичному середовищі, вміння та навички 

аналізувати та продукувати риторичні тексти в різних 
жанрових топіках відповідно до мети, 

функціонального призначення й умов соціальних 

комунікативних практик.  Викладач: ст. викл. Сеньо 

Т.Ю.. 

Філософії 

2.5 ІІ 4 Соціальна 

профілактика 

150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Соціальна політика. Зміст 

дисципліни: предмет, об’єкти та суб’єкти соціальної 

профілактики; сутність соціальної профілактики; рівні 

Соціальної 

педагогіки та 



соціальної профілактики негативних явищ у 

суспільстві; система соціальної профілактики; рівні 

профілактики; нормативно-правова база в контексті 
профілактики негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі; напрями соціальної 

профілактики; зміст та реалізація профілактичних 

програм; соціальна профілактика в  системі  

соціальних служб.  Викладач: к.п.н. Гриник І.М. 

корекційної 

освіти 

3.1 IV 8 Соціальна 

геронтологія 

90/3 16 0 16 58 залік Зміст дисципліни: - ставлення до старості у 

суспільстві (історичний аспект); - соціально-гігієнічні 

та психо-фізіологічні прояви старіння; - особливості 
адаптації до пенсійного періоду життя; - особливості 

соціальної роботи з людьми похилого віку вдома, на 

прийомі, у спеціалізованих стаціонарних і 

амбулаторних закладах; - юридичні, медичні, етичні та 

інші аспекти роботи соціальних служб із 

геронтологічною групою населення; - питання, 

пов’язані зі смертю та вмиранням; - особливості та 

організація догляду за перестарілими немічними і 

хворими людьми. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

3.2 IV 8 Недержавний 

сектор у 

соціальній 

сфері 

90/3 16 0 16 58 залік Зміст дисципліни: структура, принципи побудови 

недержавного сектора; - загальні технології взаємодії у 

соціальній роботі з недержавними організаціями; - 
основні напрями соціальної роботи, які впроваджують 

недержавні організації. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

3.3 IV 8 Філософія 

дитинства 

90/3 16 0 16 58 залік Основа для вивчення: Філософія. Зміст дисципліни: 

предмет та функції філософії; світогляд та його 

історичні типи; генезис філософії та її співвідношення 

з іншими типами світогляду;  специфіку та структуру 

філософського знання; основне коло філософських 

проблем;  категоріальні визначення буття; розвиток 

уявлень про матерію в історії філософії; філософські 

аспекти проблеми руху; сучасні концепції простору та 

часу;  історичні форми діалектики; альтернативи 

діалектики; основні принципи діалектики та зміст 

основних законів діалектики; зміст парних категорій 

діалектики;  специфіку філософського підходу до 

пізнання; особливості суб’єкта та об’єкта пізнання; 

основні принципи пізнання, рівні та форми пізнання; 

тлумачення проблеми практики у філософії; існуючі у 

філософії концепції істини;  сутність глобальних 

проблем, причини їх походження, наслідки. 

Філософії 

3.4 IV 8 Філософія 

освіти 

90/3 16 0 16 58 залік Зміст дисципліни: Філософія освіти як наука.  Освіта 

як комплексний феномен культури та соціальний 
інститут Феномен освіти в історії суспільства 

Становлення і розвиток феномену освіти в історії 

Філософії 



суспільства  Історія розвитку освітніх та педагогічних 

концепцій в Україні Освіта на межі ХХ–ХХІ ст 

Основні проблеми та тенденції розвитку сучасної 
освіти Формування та розвиток сучасних освітніх 

парадигм. Філософсько-методологічні проблеми 

розвитку сучасної освіти Філософські засади 

формування ціннісно-цільових пріоритетів освіти 

Філософсько-методологічні засади управління 

системою сучасної освіти та її реформування 

Філософське осмислення проблем розвитку системи 

вітчизняної освіти 
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1.1 ІІ 3 Методика 

організації та 

проведення 

тренінгу 

150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Педагогіка. Соціальна 

педагогіка. Зміст дисципліни: Тренінгові заняття як 

навчальний процес. Історико-методологічні основи 

тренінгової роботи. Види та класифікації тренінгів. 

Організаційні та методичні аспекти підготовки 

соціально-педагогічного тренінгу. Структура та 

основні положення тренінгового заняття. Методичні 

характеристики тренінгового заняття. Методи оцінки 

ефективності проведення тренінгового заняття. 
Професійні та особистісні якості тренера. Методика 

організації групової взаємодії. Методика розробки 

плану проведення соціально-педагогічного тренінгу. 

Техніки, вправи та ігрові методи, що 

використовуються в тренінговій роботі.  

 Викладач: доц.,к.п.н. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

1.2 ІІ 3 Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

150/5 16 0 16 118 залік Основа для вивчення: Комунікативна підготовка 

майбутніх соціальних педагогів. Зміст дисципліни: 

Мої наукові та професійні інтереси. Соціальна 

педагогіка як наука. Становлення та розвиток науки. 

Соціально-педагогічна діяльність та соціальна робота. 

Соціальна політика в Україні. Соціально-педагогічна 
робота з різними категоріями сімей в Україні та за 

кордоном. Соціальне сирітство. Особливості 

соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Соціальне сирітство. Особливості соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



позбавленими батьківського піклування. Безпритульні 

та бездоглядні діти: особливості соціально-

педагогічної роботи в Україні та за кордоном. 
Викладач: доц., к.п.н. Клим М. І. 

2.1 ІІІ 5 Соціально-

педагогічна 

робота в 

позашкільних 

закладах освіти 

120/4 16 0 32 72 залік Зміст дисципліни: основи організації соціально-

педагогічної роботи у позашкільних закладах освіти, 

її завдання, структура та функції; специфіка основних 

видів та напрямків діяльності соціального педагога; 

зміст діяльності соціального педагога по 

забезпеченню соціально- психологічного супроводу 

учасників навчально-виховного процесу. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

2.2 ІІІ 5 Соціальний 

супровід сім’ї 

120/4 16 0 32 72 залік Зміст дисципліни: Соціальна робота з підтримки 

сімей. Соціальний супровід неблагополучних сімей. 

Соціальний супровід розлучених сімей. Соціальний 

супровід батьків – вихователів дитячих будинків 

сімейного типу. Проблеми становлення молодої сім’ї 

та її соціальний супровід. Соціальний супровід сімей, 
де є насильство щодо членів родини. Соціальний 

супровід прийомних сімей та прийомних дітей. 

Соціальний супровід та реабілітація сімей з дітьми з 

особливими потребами.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

3.1 ІІІ 5 Методика 

сценарної та 

театральної 

діяльності 

120/4 32 0 32 56 залік Зміст дисципліни: Творча атмосфера. Робота актора 

над собою. Сприйняття. Звільнення м’язів. Сценічна 

уява. Взаємодія. Правила поведінки на сцені. 

Імпровізаційне самопочуття. Антреприза. Психологія 

й техніка актора-імпровізатора. Характерність. Слово 

на сцені.. Пісня як закінчений драматичний твір. 

Сценічна дія. Пошук виконавської манери. Створення 

сценічного образу артиста-вокаліста  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

3.2 ІІІ 5 Соціальне 

виховання 

120/4 32 0 32 56 залік Зміст дисципліни: Сутність та зміст соціального 
виховання. Напрями та види соціального виховання 

Принципи соціального виховання. Освіта як вид 

соціального виховання. Пріорітети соціального 

виховання в умовах сучасної школи.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

4.1 ІІІ 5 Методика 

організації та 

проведення 

тренінгу 

120/4 16 0 32 72 екзамен Зміст дисципліни: Тренінгові заняття як навчальний 

процес. Історико-методологічні основи тренінгової 

роботи. Види та класифікації тренінгів. Організаційні 

та методичні аспекти підготовки соціально- 

педагогічного тренінгу. Структура та основні 

положення тренінгового заняття. Методичні 

характеристики тренінгового заняття. Методи оцінки 

ефективності проведення тренінгового заняття. 
Професійні та особистісні якості тренера. Методика 

організації групової взаємодії. Методика розробки 

плану проведення соціально- педагогічного тренінгу. 

Техніки, вправи та ігрові методи, що 

використовуються в тренінговій роботі.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



4.2 ІІІ 5 Соціальна 

робота в 

реабілітаційних 

центрах 

120/4 16 0 32 72 екзамен Зміст дисципліни: Соціальна реабілітація як 

напрям соціальної роботи. Особи та групи, що 

опинилися в стані соціальної дезадаптації як об’єкт 
соціальної реабілітації. Предмет і мета соціальної 

реабілітації. Види соціальної реабілітації. Завдання 

соціальної реабілітації. Структура процесу соціальної 

реабілітації. Процедури і методи соціальної 

реабілітації. Принципи реабілітаційного процесу. 

Форми організації соціальної реабілітації. 

Ефективність соціальної реабілітації. 

 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

4.3 ІІІ 5 Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

120/4 16 0 32 72 екзамен Основа для вивчення: Комунікативна підготовка 

майбутніх соціальних педагогів. Зміст дисципліни: 

Мої наукові та професійні інтереси. Соціальна 

педагогіка як наука. Становлення та розвиток науки. 

Соціально-педагогічна діяльність та соціальна робота. 
Соціальна політика в Україні. Соціально-педагогічна 

робота з різними категоріями сімей в Україні та за 

кордоном. Соціальне сирітство. Особливості 

соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Соціальне сирітство. Особливості соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. Безпритульні 

та бездоглядні діти: особливості соціально-

педагогічної роботи в Україні та за кордоном. 

Викладач: доц., к.п.н. Клим М. І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.1 ІІІ 6 Педагогічна 

реабілітація 

150/5 32 0 32 86 залік Зміст дисципліни: Реабілітаційна педагогіка як 
наука. Нормативно-правове забезпечення соціальної 

реабілітації. Теоретичні основи реабілітації Основні 

принципи реабілітації. Діяльнісний підхід у 

педагогічній реабілітації. Форми організації 

реабілітації при різних патологіях. Принципи 

формування індивідуальної програми реабілітації 

Принципи організації професійної реабілітації. Роль 

сім'ї в реабілітації.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.2 ІІІ 6 Прикладні 

методики в 

соціальній 

роботі 

150/5 32 0 32 86 залік Зміст дисципліни: Предмет і методи в соціальній 

роботі. Соціальна терапія як та її вплив на 

соціалізацію клієнта соціальної роботи Мистецтво та 

його терапевтичні можливості (історичний ракурс). 

Особливості образотворчого мистецтва та його роль у 
розвитку особистості. Види декоративно-ужиткового 

мистецтва та його застосування у соціальній роботі. 

Соціально-психологічні особливості різних категорій 

сімей та дітей. Особливості застосування прикладних 

методик з людьми похилого віку. Роль прикладних 

методик для розвитку та активізації внутрішніх 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



ресурсів клієнта. Особливості соціально-

терапевтичного впливу на особистість засобами 

прикладних методик. Технології застосування 
прикладних методику роботі з сім’ями різного типу. 

Використання ігрових елементів при роботі з сім’ями 

різного типу. Ефективні способи форми поведінки 

соціального працівника з кризовими категоріями 

клієнтів. Особливості застосування прикладних 

методик при роботі з дітьми-девіантами. 

Використання прикладних методик при створенні 

рекламно-інформаційних матеріалів  Поняття 

рекламно-інформаційних матеріалів та їх види. 

6.1 IІІ 6 Соціальна 

робота з 

різними типами 

сімей 

120/4 16 0 32 72 залік Зміст дисципліни: Сім’я як соціальний феномен. 

Основні напрямки соціальної роботи із сім’ями. 

Соціальна робота з багатодітними та прийомними 

сім’ями. Соціально-педагогічна робота із сім’ями з 
девіантними дітьми. Соціальна робота з неповною 

сім’єю. Особливості роботи соціального працівника з 

сім’ями групи ризику в мікрорайоні. Соціально-

педагогічна робота з неблагополучними сім’ями 

Соціально-педагогічна робота з групами, 

підлітковими та молодіжними об’єднаннями.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

6.2 ІІІ 6 Соціальне 

страхування 

120/4 16 0 32 72 залік Зміст дисципліни: Сутність, принципи і роль 

соціального страхування в системі соціального 

захисту населення. Зарубіжний досвід організації 

соціального страхування. Збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Соціальне страхування з тимчасової 
втрати працездатності. Соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійних 

захворювань. Соціальне страхування на випадок 

безробіття. Медичне страхування. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

6.3 ІІІ 6 Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

120/4 16 0 32 72 залік Основа для вивчення: Комунікативна підготовка 

майбутніх соціальних педагогів. Зміст дисципліни: 

Мої наукові та професійні інтереси. Соціальна 

педагогіка як наука. Становлення та розвиток науки. 

Соціально-педагогічна діяльність та соціальна робота. 

Соціальна політика в Україні. Соціально-педагогічна 

робота з різними категоріями сімей в Україні та за 

кордоном. Соціальне сирітство. Особливості 

соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Соціальне сирітство. Особливості соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. Безпритульні 

та бездоглядні діти: особливості соціально-

педагогічної роботи в Україні та за кордоном. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



Викладач: доц., к.п.н. Клим М. І. 

7.1 IV 7 Математичні 

методи в 

соціальній 

роботі 

120/4 20 0 20 80 залік Зміст дисципліни: Вимірювання у соціології. 

Вибірковий метод в соціологічному дослідженні 

Статистичні ряди розподілу. Числові характеристики 
емпіричного розподілу. Дисперсійний аналіз 

експериментальних даних Однофакторний 

дисперсійний аналіз. Багатофакторний дисперсійний 

аналіз. Статистичне оцінювання та статистична 

гіпотеза Статистичний висновок: оцінювання та 

перевірка гіпотез. Статистичні взаємозв’язки та їх 

аналіз. Методи побудови соціологічних шкал. Обробка 

та аналіз соціометричних даних.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

7.2 IV 7 Соціально-

педагогічне 

консультування 

120/4 20 0 20 80 залік Зміст дисципліни: Консультування як вид соціально-

педагогічної практики. Процес консультування. 

Техніки і алгоритми консультування. Основи 

кризисної інтервенції. Дистанційне консультування. 

Концептуальні засади консультування. Психологічна 
співзалежність. Робота зі співзалежними клієнтами. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

8.1 IV 7 Соціально-

педагогічна 

робота з 

обдарованими 

дітьми 

120/4 20 0 20 80 залік Зміст дисципліни: Психолого-педагогічний аналіз 

проблеми розвитку творчих здібностей учнів, Поняття 

творчості, Мотиви творчості, Процес творчості, 

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми 

та їх батьками, Робота соціального педагога з 

обдарованими дітьми, Проблеми діагностики 

обдарованості, Методи вивчення соціальним 

педагогом  творчої дитини,  Методи і прийоми роботи 

з учнями для розвитку творчих здібностей 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

8.2 IV 7 Соціокультурна 

діяльність 

120/4 20 0 20 80 залік Зміст дисципліни: основні поняття соціокультурної 

діяльності; - головні етапи формування різноманітних 

форм соціокультурної діяльності в Україні та за 
кордоном; - сутність, структуру, функції та методи 

соціокультурної діяльності; - основні принципи 

соціокультурної діяльності; - сучасні форми 

соціокультурної роботи з цільовими групами; 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

9.1 IV 7 Соціальна 

робота з 

клієнтами в 

складних 

життєвих 

обставинах 

120/4 20 0 20 80 залік Зміст дисципліни: Концептуальні основи соціально-

педагогічної моделі «ведення випадку». Форми 

надання індивідуальної допомоги клієнту. Основні 

принципи надання соціальних послуг клієнтам. Процес 

зміни поведінки клієнта. Сутність соціального 

супроводу клієнтів як форми надання соціальної 

допомоги. Теорія соціальної підтримки. Метод 

наснаження клієнта. Метод застосування сильних 
сторін. Модель зміни поведінки. Методи соціальної 

діагностики потреб клієнта. Теорія мотивації Методи 

мотивації до зміни поведінки клієнта. Методика 

ведення бесіди. Методика налагодження контакту з 

клієнтом. Технології соціальної роботи з різними 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



категоріями клієнтів. Основні етапи соціальної роботи 

з клієнтом. Завдання та принципи реалізації 

соціального супроводу клієнта. Основні етапи 
здійснення соціального супроводу клієнта. Завдання 

підготовчого етапу здійснення соціального супроводу 

клієнта. Складання договору про співпрацю з 

клієнтом.Планування соціального супроводу клієнта. 

Комплекс соціальних послуг, які надаються клієнту у 

процесі соціального супроводу. Структури, які 

залучаються до роботи із клієнтом у ході соціального 

супроводу.Функції соціального працівника у ході 

здійснення соціального супроводу. Сутність 

оцінювання ефективності соціального супроводу 

клієнта Практика соціального супроводу клієнтів 

(різних категорій) центрами соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. Соціальний супровід осіб, які 

повернулися з місць позбавлення волі. Соціальний 

супровід випускників інтернатних закладів. 

Соціальний супровід геріатричних клієнтів. 

Соціальний супровід паліативних хворих. 

9.2 IV 7 Документознав-

ство в 

соціальній 

роботі 

120/4 20 0 20 80 залік Зміст дисципліни: визначення базових понять 

документознавства; основи класифікації та 

типологізації документів; методи, способи, засоби 

документування; специфіку окремих видів та типів 

документів 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

10.1 IV 8 Вулична 

соціальна 

робота 

150/5 32 0 32 86 залік Зміст дисципліни: Мета соціальної вуличної роботи . 

Основні завдання вуличної соціальної роботи . 

Переваги вуличної соціальної роботи. Основні форми 
вуличної соціальної роботи: рейд,ігротека, дискотека, 

вуличний театр, виїзне консультування, вулична акція, 

пункт соціальної підтримки, мітинг, вулична хода. 

Знання та вміння соціального педагога, що працює в 

умовах вуличного простору. Стратегія організації 

вуличної соціальної роботи. Організація роботи 

бригади вуличних соціальних працівників. Правила 

техніки безпеки при роботі на вулиці. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

10.2 IV 8 Соціально-

педагогічна 

робота з 

дитячими та 

молодіжними 

організаціями 

150/5 32 0 32 86 залік Зміст дисципліни: правові та організаційні основи 

створення дитячих та молодіжних громадських 

організацій, тенденції і закономірності розвитку, 

особливості формування дитячих та молодіжних 

організацій на території України; - -мету, завдання, 
зміст, принципи діяльності дитячих та молодіжних 

організацій, їх структуру, традиції, символи та 

ритуали; - соціально-педагогічні аспекти діяльності 

дитячих та молодіжних громадських організацій: 

соціалізуючий потенціал, основні напрями і форми 

соціальної роботи в дитячих та молодіжних 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



організаціях, зміст діяльності в них соціального 

педагога. 

11.1 IV 8 Професійна 

творчість в 

соціальній 

роботі 

120/4 32 0 32 56 залік Зміст дисципліни: зміст та структура соціально-

педагогічної діяльності; зміст понять «творчість», 
«інноваційність», «обдарованість»; творчі основи 

соціально-педагогічної діяльності; види обдарованості; 

психологічні особливості обдарованих дітей; 

методи діагностики дитячої обдарованості, методи 

розвитку дитячих інтересів та здібностей.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

11.2 IV 8 Формування 

здорового 

способу життя 

120/4 32 0 32 56 залік Зміст дисципліни: стан здоров’я та спосіб життя 

української молоді. державна політика формування 

здорового способу життя молоді, теоретичне та 

методиче підґрунтя соціальних проектів з формування 

здорового способу життя молоді, проекти формування 

здорового способу життя молоді  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 
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