
Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи  

Каталог вибіркових дисциплін на 2020 / 2021 навчальний рік 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта (термін навчання 1 рік 4 міс.) 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р
 

 
Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.1 І І Порівняльна 

дошкільна 

педагогіка 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: “Правові засади дошкільної 

освіти”, “Основи музично-театральної діяльності та розвиток дитячої 

художньої культури”, “Сучасні технології дошкільної освіти”, “Управління 

в системі дошкільної освіти”; “Управління педагогічною взаємодією з 

різними соціальними групами”, “Опіка над дітьми”. Зміст дисципліни: 

історія розвитку порівняльної педагогіки; сучасні теоретико-методологічні 

концепції порівняльної педагогіки; світові тенденції розвитку дошкільної 

освіти у світі; зарубіжні та вітчизняні педагогічні концепції дошкільної 

освіти до кінця ХІХ ст.; зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти 

кінця ХІХ – XX століття; дошкільне виховання в освітніх системах країн 

Північної Європи та Америки; дошкільне виховання в освітніх системах 

країн Центральної і Східної Європи та країн Азії; міжнародна взаємодія в 

освіті: організації, інституції та програми; програми дошкільного виховання 

і навчання дітей; дошкільні заклади в системі національної та зарубіжної 

освіти; професійна підготовка педагогів для системи дошкілля у світовому 

досвіді; досвід і перспективи реформування освіти. Викладач: к.п.н., 

доцент О.І. Гевко 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



1.2 І І Опіка над дітьми Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Сучасні технології 

дошкільного виховання. Технології логіко-математичного розвитку дітей 

дошкільного віку. Основи музично-театральної діяльності та розвиток 

дитячої художньої культури. Зміст дисципліни: Опіка над дитиною як 

наукова проблема. Педагогіка опіки (опікунська педагогіка) як наукова 

дисципліна. Опіка над дитиною у педагогічній думці. Опіка над дитиною в 

освітньо-виховних закладах. Інституційні форми опіки над дітьми. 

Актуальні проблеми опіки над дитиною у педагогічній теорії і практиці.  

Викладач: д.п.н., професор  Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.1 І ІІ Організація тренінгу 

спілкування 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія. Дитяча 

психологія. Педагогічна психологія. Зміст дисципліни: тренінг спілкування 

як метод групової роботи в практичній психології; психологічні особливості 

тренінгової групи; принципи роботи психолога-тренера; психологічні 

основи розробки системи тренінгових занять; загальні методичні основи 

проведення та процес-аналізу тренінгу; спілкування як важливий чинник 

розвитку особистості дитини; педагогічні аспекти спілкування у тренінговій 

групі; розвиток навичок міжособистісного спілкування в дошкільному віці; 

тренінг спілкування з дітьми молодшого шкільного віку; тренінг 

спілкування в підлітковому віці. Викладач: к. психол. н., доцент Гаврищак 

Л.І. 

Практичної 

психології 

2.2 І ІІ Організація ігрової 

діяльності у 

дошкільному віці 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. Загальна 

педагогіка. Дошкільна педагогіка. Основи педагогічної майстерності. Зміст 

дисципліни: Сутність гри та її місце у процесі становлення дитини-

дошкільника. Наукові теорії та сучасні дослідження гри. Історія іграшки та 

її виховна й освітня цінність. Характеристика предметно-ігрового 

середовища в різних вікових групах дошкільного закладу. Творчі ігри: їх 

види та виховне значення. Методика керівництва творчими іграми дітей 

дошкільного віку. Дидактичні ігри: їхні особливості та види. Методика 

організації та керівництва дидактичними іграми у різних вікових групах 

закладу дошкільної освіти. Викладач:  д.п.н., професор  Пантюк Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



3.1 І ІІ Комп’ютерні 

інформаційні 

технології в 

дошкільній освіті 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Нові інформаційні технології. 

Сучасні ТЗН. Зміст дисципліни: Інформація та інформаційні технології в 

освіті та в навчально-виховному процесі. Сучасні освітні технології 

навчання. Використання текстового редактора Microsoft Word для створення 

дидактичних та методичних матеріалів. Використання табличного 

процесора Microsoft Excel при створенні дидактичних та методичних 

матеріалів. Графічний редактор та мультимедія у дидактиці та створення 

мультимедійної презентації. Використання педагогічних програмних засобів 

та спеціалізованих програмних засобів у навчально-виховному процесі. 

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси. 

Комплексне застосування інтерактивних засобів навчання. Мережеві 

навчальні дослідницькі та виховні проекти як засіб формування ключових 

освітніх та життєвих компетентностей суб’єкта навчального процесу. . 

Викладач: к.п.н., доцент Гевко О.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.2 І ІІ Організація 

музично-театральної 

діяльності та 

розвиток дитячої 

художньої культури 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Культура 

мовлення та виразне читання.  Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 

Зміст дисципліни: Специфічні особливості музичного та театрального 

мистецтва. Планування та керівництво музично-театральною діяльністю. 

Музичний фольклор. Твори вітчизняних і зарубіжних композиторів. 

Виконання народних пісень, зразків українського і регіонального 

фольклору, дитячих пісень. Уявлення про гру на музичних інструментах, 

зокрема українських народних та дитячих. Особливості візуального 

мистецтва. Основні види візуального мистецтва. Ритміка. Хореографія як 

синтетичний вид мистецтва. Особливості театрального мистецтва та їх 

взаємодія з іншими видами мистецтв. Формування театрально-ігрової 

компетенції. Елементи образної мови театру. Види театру. Мова 

театрального мистецтва. Навички акторської гри та навички оформлення 

вистави у практичній творчій діяльності. Емоційне сприймання образного 

змісту спектаклю. Сприймання театрального мистецтва. 

Викладач: к.п.н. доцент Городиська В.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



4.1 І ІІ Сенсорне виховання 

дітей дошкільного 

віку 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. Педагогічні 

технології. Дошкільна лінгводидактика. Зміст дисципліни: Поняття і 

характеристика сенсорних процесів. Визначення сенсорних процесів. 

Виникнення і розвиток сенсорних процесів у дітей раннього віку. Сенсорне 

виховання дітей раннього віку. Завдання сенсорного виховання дітей 

раннього віку. Зміст сенсорного виховання дітей раннього віку. Зміст 

сенсорного виховання дітей раннього віку. Методика сенсорного виховання 

дітей раннього віку. Ігри-заняття по сенсорному вихованню для дітей 

раннього віку. Ігри-заняття по сенсорному вихованню дітей першого року 

життя. Ігри-заняття по сенсорному вихованню для дітей раннього віку. Ігри-

заняття по сенсорному вихованню дітей першого року життя. Ігри-заняття 

по сенсорному вихованню для дітей другого року життя. Ігри-заняття по 

сенсорному вихованню для дітей третього року життя. Сенсорне виховання 

дітей дошкільного віку засобами природи. Сенсорне виховання дітей 

дошкільного віку в побутовій діяльності. Дидактичні ігри з сенсорного 

розвитку. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Технологія розвитку сенсорики Ш. Амонашвілі. Технологія М. Монтессорі. 

Викладач: к.п.н.. доцент . Дудник Н.З, 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.2 І ІІ Психолого-

педагогічні основи 

роботи з 

обдарованими 

дітьми 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. Дитяча 

психологія. Зміст дисципліни: Обдарованість як психолого-педагогічна 

проблема. Психолого-педагогічна характеристика обдарованих дітей. 

Категорії обдарованих дітей. Виявлення та вивчення обдарованих дітей. 

Проблема соціалізації обдарованої дитини. Підготовка педагога до роботи з 

обдарованими дітьми. Методичні підходи до складання програм для 

обдарованих дітей. Моделювання творчої поведінки дитини. Особливості 

взаємодії школи і сім’ї у вихованні обдарованої дитини Викладач: к.п.н., 

доцент Калічак Ю.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



5.1 І ІІ Актуальні проблеми 

дошкільної педагогіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 

Порівняльна дошкільна педагогіка. Зміст дисципліни: Дошкільна освіт в 

глобальному вимірі. Суспільні детермінанти розвитку дошкільної 

педагогіки. Дитиноцентричні концепції дошкільної педагогіки. 

Персоналістичні концепції дошкільної педагогіки. Інноваційні техніки в 

дошкільній педагогіці. Інклюзія в дошкільній освіті. підготовка дитини до 

школи: традиції та інновації. Викладач: д.п.н.. професор Пантюк Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.2 І ІІ Управління 

педагогічною 

взаємодією з різними 

соціальними 

групами 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Загальна педагогіка. Дошкільна 

педагогіка. Педагогіка вищої школи. Зміст дисципліни: Соціальні 

технології управління, їх сутність і види.  Методична робота у навчальних 

установах. Соціальні технології роботи з сім’ями. Соціальний контроль 

девіантної поведінки. Соціальна опіка і соціальний захист особи. Викладач:  

д.п.н., професор Кобрій О.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

 

  



Спеціальність: 012 Дошкільна освіта (термін навчання 1 рік 10 міс.) 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р
 

 
Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.1 І І Культура мовлення 

та виразне читання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вивчається одночасно з курсами 

«Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія», «Дошкільна 

лінгводидактика», «Українська дитяча література». Зміст дисципліни: 

Основи виховання техніки мовлення. Технічні показники виразного 

читання. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми дошкільного 

віку. Логічність і доречність мовлення. Значення засобів емоційно-образної 

виразності читання для професійної діяльності вихователя. Особливості 

читання різножанрових творів для дітей. Публічний виступ у діяльності 

дошкільного педагога. Особливості мовлення вихователя в інклюзивних 

групах. Викладач: д.п.н., професор Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.2 І І Методика роботи з 

дитячою книжкою та 

виразне читання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Дитяча література», «Дошкільна 

педагогіка», «Культура мовлення та виразне читання», «Виховання дітей 

раннього віку». Зміст дисципліни: Методика ознайомлення з дитячою 

літературою як навчальна дисципліна. Психологічні і педагогічні засади 

використання дитячої літератури у ДНЗ. Специфіка методичної роботи із 

ознайомлення дітей різного віку з художніми творами. Форми, методи та 

засоби ознайомлення дошкільнят з дитячою літературою. Методика роботи 

з дитячою книгою. Методика художнього читання і розповіді. Методика 

проведення переказів та бесід за тематикою художніх творів з дітьми 

дошкільного віку. Методика організації проведення ігор на матеріалі 

дитячої літератури. Методика роботи з наочністю. Методика роботи з 

біографією письменників і поетів. Підготовка вихователя до проведення 

інтегрованих занять та виховних заходів з використанням художніх творів. 

Викладач: д.п.н., професор Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



2.1 І І Основи 

образотворчого 

мистецтва та 

методика 

керівництва 

зображувальною 

діяльністю дітей 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.. Основа для вивчення: «Педагогіка дошкільна», 

«Психологія дитяча», «Дитяча література (українська)», «Виховання дітей 

раннього віку», «Навчання та виховання дітей різновікових груп». Зміст 

дисципліни: Предмет  і завдання дисципліни. видова і жанрова структура 

образотворчого мистецтва.  Образотворча діяльність як складова виховання, 

навчання і розвитку особистості. Види образотворчої діяльності дошкільнят 

та організація особистісно-розвивального середовища. Форми організації та 

методи і прийоми педагогічного супроводу образотворчої діяльності 

дошкільнят. педагогічні технології художньо-естетичного розвитку дитини: 

аспект малювання. Розвиток особистості дитини у процесі занять з 

ліплення. особистісно-розвивальний вектор декоративної, художньо-

конструкторської та моделювальної діяльності. Перспективність та 

наступність в організації образотворчої діяльності у ЗДО та школі. 

Викладач: канд. мистецтвознавства, доцент Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

2.2 І І Художня праця та 

основи дизайну 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія дошкільної педагогіки. 

Педагогічна майстерність вихователя. Індивідуалізоване виховання і 

навчання дітей дошкільного віку. Зміст дисципліни: Психолого-педагогічні 

основи художньої діяльності дітей дошкільного віку. Художньо-естетичний 

розвиток дитини в умовах закладу дошкільної освіти. Організація художньої 

праці в закладі дошкільної освіти. Робота з папером. Ліплення. Робота з 

природними та залишковими матеріалами. Робота з нитками та 

текстильними матеріалами. Організація гурткової роботи з художньої праці 

в закладі дошкільної освіти. Викладач: к.п.н., доцент Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



3.1 ІІ ІІІ Порівняльна 

дошкільна 

педагогіка 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: “Правові засади дошкільної 

освіти”, “Основи музично-театральної діяльності та розвиток дитячої 

художньої культури”, “Сучасні технології дошкільної освіти”, “Управління 

в системі дошкільної освіти”; “Управління педагогічною взаємодією з 

різними соціальними групами”, “Опіка над дітьми”. Зміст дисципліни: 

історія розвитку порівняльної педагогіки; сучасні теоретико-методологічні 

концепції порівняльної педагогіки; світові тенденції розвитку дошкільної 

освіти у світі; зарубіжні та вітчизняні педагогічні концепції дошкільної 

освіти до кінця ХІХ ст.; зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти 

кінця ХІХ – XX століття; дошкільне виховання в освітніх системах країн 

Північної Європи та Америки; дошкільне виховання в освітніх системах 

країн Центральної і Східної Європи та країн Азії; міжнародна взаємодія в 

освіті: організації, інституції та програми; програми дошкільного виховання 

і навчання дітей; дошкільні заклади в системі національної та зарубіжної 

освіти; професійна підготовка педагогів для системи дошкілля у світовому 

досвіді; досвід і перспективи реформування освіти. Викладач: к.п.н., 

доцент О.І. Гевко 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.2 ІІ ІІІ Опіка над дітьми Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Сучасні технології 

дошкільного виховання. Технології логіко-математичного розвитку дітей 

дошкільного віку. Основи музично-театральної діяльності та розвиток 

дитячої художньої культури. Зміст дисципліни: Опіка над дитиною як 

наукова проблема. Педагогіка опіки (опікунська педагогіка) як наукова 

дисципліна. Опіка над дитиною у педагогічній думці. Опіка над дитиною в 

освітньо-виховних закладах. Інституційні форми опіки над дітьми. 

Актуальні проблеми опіки над дитиною у педагогічній теорії і практиці. 

Викладач: д.п.н., професор Карпенко О.Є. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



4.1 ІІ ІІІ Організація тренінгу 

спілкування 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія. Дитяча 

психологія. Педагогічна психологія. Зміст дисципліни: тренінг спілкування 

як метод групової роботи в практичній психології; психологічні особливості 

тренінгової групи; принципи роботи психолога-тренера; психологічні 

основи розробки системи тренінгових занять; загальні методичні основи 

проведення та процес-аналізу тренінгу; спілкування як важливий чинник 

розвитку особистості дитини; педагогічні аспекти спілкування у тренінговій 

групі; розвиток навичок міжособистісного спілкування в дошкільному віці; 

тренінг спілкування з дітьми молодшого шкільного віку; тренінг 

спілкування в підлітковому віці. Викладач: к. психол. н., доцент Гаврищак 

Л.І. 

Практичної 

психології 

4.2 ІІ ІІІ Організація ігрової 

діяльності у 

дошкільному віці 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. Загальна 

педагогіка. Дошкільна педагогіка. Основи педагогічної майстерності. Зміст 

дисципліни: Сутність гри та її місце у процесі становлення дитини-

дошкільника. Наукові теорії та сучасні дослідження гри. Історія іграшки та 

її виховна й освітня цінність. Характеристика предметно-ігрового 

середовища в різних вікових групах дошкільного закладу. Творчі ігри: їх 

види та виховне значення. Методика керівництва творчими іграми дітей 

дошкільного віку. Дидактичні ігри: їхні особливості та види. Методика 

організації та керівництва дидактичними іграми у різних вікових групах 

закладу дошкільної освіти. Викладач: д.п.н., професор  Пантюк Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



5.1 ІІ ІІІ Комп’ютерні 

інформаційні 

технології в 

дошкільній освіті 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: “Сучасні технології дошкільної 

освіти”, “Управління в системі дошкільної освіти”; “Планування та 

організація освітнього процесу в ДНЗ”. Зміст дисципліни: інформація та 

комп’ютерні інформаційні технології в освіті; сучасні освітні технології 

навчання, комп’ютерні інформаційні технології в навчально-виховному 

процесі; наукові основи використання сучасних комп’ютерних 

інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками; використання 

інтерактивної дошки у роботі з дошкільниками; використання педагогічних 

та спеціалізованих програмних засобів у професійній діяльності 

педагогічних працівників; організація роботи дітей із навчальними 

програмами та іграми у навчально-виховному процесі; використання 

сучасних комп’ютерних інформаційних технологій в управлінській та 

організаційно-методичній роботі ЗДО; хмарні технології; використання 

глобальної мережі Інтернет в дошкільній освіті, її можливості та ресурси; 

комплексне застосування комп’ютерних інформаційних засобів навчання у 

навчально-виховному процесі, науково-дослідній діяльності та для 

підвищення кваліфікації педагога. Викладач:  к.п.н., доцент Гевко О.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



5.2 ІІ ІІІ Організація 

музично-театральної 

діяльності та 

розвиток дитячої 

художньої культури 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Культура 

мовлення та виразне читання. Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 

Зміст дисципліни: Специфічні особливості музичного та театрального 

мистецтва. Планування та керівництво музично-театральною діяльністю. 

Музичний фольклор. Твори вітчизняних і зарубіжних композиторів. 

Виконання народних пісень, зразків українського і регіонального 

фольклору, дитячих пісень. Уявлення про гру на музичних інструментах, 

зокрема українських народних та дитячих. Особливості візуального 

мистецтва. Основні види візуального мистецтва. Ритміка. Хореографія як 

синтетичний вид мистецтва. Особливості театрального мистецтва та їх 

взаємодія з іншими видами мистецтв. Формування театрально-ігрової 

компетенції. Елементи образної мови театру. Види театру. Мова 

театрального мистецтва. Навички акторської гри та навички оформлення 

вистави у практичній творчій діяльності. Емоційне сприймання образного 

змісту спектаклю. Сприймання театрального мистецтва. 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.1 ІІ ІІІ Сенсорне виховання 

дітей дошкільного 

віку 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. Педагогічні 

технології. Дошкільна лінгводидактика. Зміст дисципліни: Поняття і 

характеристика сенсорних процесів. Визначення сенсорних процесів. 
Виникнення і розвиток сенсорних процесів у дітей раннього віку. Сенсорне виховання 

дітей раннього віку. Завдання сенсорного виховання дітей раннього віку. Зміст сенсорного 

виховання дітей раннього віку. Зміст сенсорного виховання дітей раннього віку. Методика 

сенсорного виховання дітей раннього віку. Ігри-заняття по сенсорному вихованню для 

дітей раннього віку. Ігри-заняття по сенсорному вихованню дітей першого року життя. 
Ігри-заняття по сенсорному вихованню для дітей раннього віку. Ігри-заняття по сенсорному 

вихованню дітей першого року життя. Ігри-заняття по сенсорному вихованню для дітей 

другого року життя. Ігри-заняття по сенсорному вихованню для дітей третього року життя. 

Сенсорне виховання дітей дошкільного віку засобами природи. Сенсорне виховання 

дітей дошкільного віку в побутовій діяльності. Дидактичні ігри з сенсорного розвитку. 

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. Технологія розвитку сенсорики 
Ш. Амонашвілі. Технологія М. Монтессорі. Викладач: к.п.н., доцент 

Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



6.2 ІІ ІІІ Психолого-

педагогічні основи 

роботи з 

обдарованими 

дітьми 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. Дитяча 

психологія. Зміст дисципліни: 

Обдарованість як психолого-педагогічна проблема. Психолого-педагогічна 

характеристика обдарованих дітей. Категорії обдарованих дітей. Виявлення 

та вивчення обдарованих дітей. Проблема соціалізації обдарованої дитини. 

Підготовка педагога до роботи з обдарованими дітьми. Методичні підходи 

до складання програм для обдарованих дітей. Моделювання творчої 

поведінки дитини. Особливості взаємодії школи і сім’ї у вихованні 

обдарованої дитини. Викладач: к.п.н., доцент Калічак Ю.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.1 ІІ ІІІ Актуальні проблеми 

дошкільної 

педагогіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 

Порівняльна дошкільна педагогіка. Зміст дисципліни: Дошкільна освіт в 

глобальному вимірі. Суспільні детермінанти розвитку дошкільної 

педагогіки. Дитиноцентричні концепції дошкільної педагогіки. 

Персоналістичні концепції дошкільної педагогіки. Інноваційні техніки в 

дошкільній педагогіці. Інклюзія в дошкільній освіті. підготовка дитини до 

школи: традиції та інновації. Викладач: д.п.н.. професор Пантюк Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.2 ІІ ІІІ Управління 

педагогічною 

взаємодією з різними 

соціальними 

групами 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи. Зміст 

дисципліни: Соціальні технології управління, їх сутність і види.  

Методична робота у навчальних установах. Соціальні технології роботи з 

сім’ями. Соціальний контроль девіантної поведінки. Соціальна опіка і 

соціальний захист особи. Викладач: д.п.н., професор Кобрій О.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 
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Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

І.1 І І Порівняльна педагогіка Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: Зміст 

дисципліни: Загальні засади порівняльної педагогіки. Теоретико-

методологічні концепції порівняльної педагогіки. Міжнародна взаємодія в 

освіті. Особливості дошкільної освіти в різних країнах. Особливості 

шкільної освіти в різних країнах. Особливості вищої освіти в різних країнах. 

Особливості освіти дорослих у різних країнах. Чинники і стратегії 

реформування освіти. Викладач: д.п.н., професор Чепіль М.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.2 І І Актуальні проблеми 

освіти 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: Педагогіка. 

Зміст дисципліни: «Актуальні проблеми освіти» як навчальна дисципліна. 

Пріоритети та завдання реформування дошкільної освіти. Актуальні 

проблеми реформування середньої освіти. Перспективи розвитку вищої 

освіти України. Сучасні стратегії й моделі освіти. Перспективи розвитку 

вищої освіти в Україні. Професійний розвиток і самовдосконалення 

педагога. Викладач:  д.п.н., професор Чепіль М.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.1 І І Педагогічні технології Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Загальні засади педагогічних 

технологій. Історія становлення педагогічних технологій. Технології 

розвивального навчання. Технології організування групової діяльності. 

Метод проектів. Нові інформаційні технології в освіті. Інтерактивне 

навчання як сукупність технологій. Технологія вільного виховання 

М. Монтессорі. Вальдорфська педагогіка. «Йєна-план». Технологія розвитку 

творчої особистості Г. Альтшуллера. Технологія раннього навчання 

Г. Домана. «Школа для життя, через життя» Ж.О. Декролі. «Школа успіху і 

радості» С. Френе. «Школа діалогу культур» В. Біблера. Викладач: д.п.н., 

професор Чепіль М.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



2.2 І І Педагогічний контроль 

у системі освіти 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи. Основи 

наукових досліджень. Зміст дисципліни: Завдання освіти на сучасному 

етапі розвитку суспільства та педагогічний контроль за їх виконанням у 

системі української освіти; функції та види педагогічного контролю; 

поточні та періодичні оцінювання і контроль у навчанні; 

самооцінка та самоконтроль у пізнавальній і перетворювальній 

діяльності; педагогічний контроль у вихованні; педагогічний 

контроль за спілкуванням; організація педагогічно доцільного 

середовища та високодуховної атмосфери як необхідна умова 

педагогічного контролю в системі освіти.  
Викладач: д.п.н., професор Кобрій О.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.1 І І Дидактичні системи у 

вищій освіті 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка. Зміст дисципліни: 

Поняття дидактики вищої школи. Технології навчання у вищій школі. 

Закономірності та принципи навчання. Види і стилі навчання. Дидактичні 

основи відбору змісту освіти у вищій школі. Програма підготовки фахівця. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни. Форми навчальних 

занять у сучасній вищій школі. Методи та засоби навчання у вищій школі. 

Організація самостійної роботи студентів у ЗВО. Діагностика ефективності 

пізнавальної діяльності студентів. Викладач:  д.пед.н., професор 

Невмержицька О.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.2 І І Теорія та практика 

вищої професійної 

освіти в Україні 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Методологічні засади 

педагогічних досліджень, Педагогіка вищої школи. Зміст дисципліни: 

Загальна характеристика теорії і практики вищої професійної  освіти в 

Україні. Особистість викладача вищої школи. Підготовка викладачів у 

вищих педагогічних навчальних закладах України. Основні напрями та 

характеристика діяльності викладача вищого навчального закладу. 

Педагогічні інновації у практиці вищої професійної освіти. Провідні 

парадигми і теорії освіти та їх характеристика. Компаративний аспект вищої 

професійної  освіти. Викладач: д.п.н., професор Пантюк Т.І 

 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



4.1 І ІІ Педагогічна етика Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи. Зміст 

дисципліни: Предмет, мета та завдання курсу “Педагогічна етика”. 

Розвиток етико-педагогічних ідей як історичний процес в Європі. Думки 

щодо етичного становлення педагога українських вчених. Функції 

педагогічної етики в процесі становлення сучасного педагога. Поняття і 

структура моральної свідомості особистості педагога. Загальна 

характеристика категорій етики. Роль і місце вчинку в моральній діяльності 

педагога. Проблема співвідношення моральних цілей і засобів у 

педагогічній діяльності. Викладач:  к.п.н., доцент Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.2 І ІІ Основи педагогічної 

майстерності 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи. 

Сучасні напрями в педагогіці. Імідж сучасного педагога. Моделювання 

діяльності фахівця. Педагогічні технології. Зміст дисципліни: Сутність 

педагогічної діяльності. Професійна майстерність педагога. Педагогічна 

техніка. Мовлення як засіб педагогічної праці. Майстерність педагогічного 

спілкування. Технологія професійно-педагогічного спілкування. 

Майстерність педагогічної взаємодії в організації різних видів діяльності 

вихованців. Професійна етика педагога. Конфлікти в діяльності педагога. 

Шляхи та засоби професійного розвитку педагога. Викладач: к.п.н., доцент 

Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.1 І ІІ Правове забезпечення 

вищої освіти 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Організація управління у ЗВО. 

Охорона праці у галузі освіти. Зміст дисципліни: Законодавство про вищу 

освіту. Структура системи вищої освіти. Управління у системі вищої освіти. 

Ліцензування та акредитація у вищій школі. Державні стандарти вищої 

освіти. Забезпечення якості вищої освіти. Правовий статус Національного 

агентства із забезпечення якості освіти. Правове положення закладів вищої 

освіти. Учасники освітнього процесу. Прийом до закладів вищої освіти: 

правові аспекти. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти. 

Підготовка наукових та науково-педагогічних працівників. Державний та 

громадський контроль у сфері вищої освіти. Академічна мобільність у 

вищій школі. Наукова діяльність у вищій школі. Захист інтелектуальної 

власності у науковій діяльності. Соціальний захист молодих фахівців.  

Кафедра 

правознавства, 

соціології та 

політології 



Викладачі: д.соц.н., професор Щудло С.А., канд. юр. н., доцент Дмитришин 

Ю.Л. 

5.2 І ІІ Моделювання 

діяльності фахівця 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи, 

Педагогічна етика. Педагогічні технології. Зміст дисципліни: особистість 

педагога-фахівця, його роль і значення на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Професія педагога; соціальне замовлення і вибір стратегії 

освіти; структура педагогічного процесу та професійної діяльності 

педагога; моделювання навчальної діяльності як джерела розвитку; 

діяльність фахівця щодо організації сучасного українського виховання; 

моделювання професійної та соціальної позанавчальної діяльності 

фахівця; алгоритм моделювання професійної та соціальної 

діяльності фахівця. 
Викладач: д.п.н., професор Кобрій О.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

 

  



Спеціальність: 053 Психологія (термін навчання 1 рік 10 міс.) 
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Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

 

   Спеціалізація «Практична психологія»  

1 ІІ 3 Основи проектування 

власної психологічної 

практики 

 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи практичної психології. 

Зміст дисципліни: Психологічне проектування діяльності практичного 

психолога.  Психологічна служба в системі освіти. Теорія і практика 

становлення професійної позиції. Основні навички і компетенція 

практичного психолога. Психологічні аспекти формування іміджу 

практичного психолога. Організація діяльності психологічної служби у 

системі освіти. Напрями діяльності практичного психолога у проектуванні 

та реалізації психологічної допомоги. Документація практичного 

психолога, планування та звітність. Професійна підготовка та професійне 

вдосконалення практичного психолога. Викладач: доц., к. психол. н. 

Гриник І.Я.  

Практичної 

психології 

   Діагностика 

профпридатності 

 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія. Математичні 

методи у психології. Психологія особистості. Диференційна психологія. 

Психологія праці. Інженерна психологія. Соціальна психологія. 

Психодіагностика. Профорієнтація і профвідбір. Зміст дисципліни: 

Поняття професійного відбору персоналу . Організаційні основи 

діагностики професійного відбору. Організаційні основи діагностики 

профпридатності Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до 

особистості. Психологічна характеристика методів діагностики професійної 

придатності людини Викладач: доц., к. психол. н. Спринська З. В. 

Практичної 

психології 

   Спеціалізація «Спеціальна психологія»  

2 ІІ 3 Порушення мовленнєвого 

та сенсорного розвитку 

дітей 

 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія. Вікова 

психологія. Соціальна психологія. Психологія особистості. Практична 

психологія. Спеціальна психологія. Зміст дисципліни: Екзогенно-органічні 

Практичної 

психології 



фактори порушень мовленнєвої та сенсорних систем. Зоровий аналізатор. 

периферичні та провідникові шляхи, центральний відділ. Слуховий 

аналізатор та його порушення. Єдина функціональна система слухового 

аналізатора. Поєднаннями сенсорного та інтелектуального дефектів. 

Порушення мовленнєвого апарату (загальна характеристика). Психолого-

медико-педагогічна діагностика. Викладач: ст. викладач Каут Н.М. 

   Психологія дитини із 

затримкою психічного 

розвитку 

 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Патопсихологія. Клінічна 

психологія.  Зміст дисципліни: 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.   Викладач: Стець В.І.  

Психології 

 

  



Спеціальність: 231 Соціальна робота (термін навчання 1 рік 4 міс.) 

 

Цикл професійної підготовки 
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забезпечує 

викладання 

1.1 І І Арт-терапія в 

соціальній роботі  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Технології соціальної роботи. Технології соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями дорослого 

населення. Зміст дисципліни: Характеристика основних 

видів арт-терапії. Діагностичний потенціал. Індивідуальна і 

групова арт-терапії Використання арт-терапії в роботі з 

дітьми та молоддю з особливими потребами. Особливості 

використання ізотерапії та казко терапії. Музикотерапія і 

танцювально-рухова терапія в роботі з дітьми з особливими 

потребами. Театральні засоби в арт-терапевтичній роботі з 

дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

Обладнання арт-терапевтичного кабінету. Викладач: д.п.н., 

проф. Логвиненко Т.О. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



1.2 І І Філософія соціальної 

роботи  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Філософія соціальної роботи. Зміст дисципліни: Вступ. 

Філософія як світоглядна і методологічна основи соціальної 

роботи та навчальна дисципліна. Парадигми філософії 

соціальної роботи. Соціальна робота в системі 

міждисциплінарних зв'язків і відносин. Аксіологія соціальної 

роботи. Людина в концепціях соціальної роботи Соціальна 

робота в системі наукового знання. Епістемологія соціальної 

роботи. Методологія пізнавального процесу в теорії 

соціальної роботи. Принципи соціальної роботи. Викладач: 

д.ф.н., проф. Ашиток Н.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

2.1 І ІІ Технології соціально-

педагогічної роботи 

за місцем 

проживання  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Технології соціальної роботи. Технології соціально-

педагогічної роботи. Зміст дисципліни: Громада як соціальне 

явище та сфера соціальної роботи за місцем проживання; роль 

громадських ініціатив в ефективній реалізації соціальної 

роботи за місцем проживання. Ресурсне забезпечення, зміст, 

форми та методи соціальної роботи в громаді. Викладач: 

к.п.н., доц. Гордієнко Н.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



2.2 І ІІ Соціально-правовий 

захист сім’ї  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Актуальні проблеми соціальної роботи. Основи соціально-

правового захисту особистості. Нормативні засади соціальної 

роботи. Зміст дисципліни: Зарубіжний досвід соціально-

правового захисту сім’ї. Державна сімейна політика як 

складова соціальної політики України. Сімейне законодавство 

у системі соціально-правового захисту сім‘ї. Соціальний 

захист сімей з дітьми. Соціальний захист та підтримка 

малозабезпечених та багатодітних сімей. Соціально-правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей. Соціальна 

підтримка молодих сімей. Викладач: к.п.н., доц. Гриник І.М. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

3.1 І ІІ Соціальне 

забезпечення  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Соціальна політика. Соціальний захист в Україні. Зміст 

дисципліни: Поняття і джерела фінансування соціального 

забезпечення. Історія становлення та розвитку соціального 

забезпечення в Україні. Джерела і форми права соціального 

забезпечення. Державні соціальні стандарти та соціальні 

гарантії в системі соціального забезпечення. Організаційно-

правові форми соціального забезпечення в Україні. Система 

державних органів та їхні функції зі здійснення соціального 

забезпечення. Пенсійне забезпечення як основний вид 

соціального забезпечення в Україні. Страхові допомоги в 

Україні. Державні соціальні допомоги. Соціальні пільги. 

Соціальне обслуговування. Правовий статус та соціальний 

захист окремих категорій непрацездатних громадян. 

Викладач: к.п.н., доц. Зубрицький І.Я. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



3.2 І ІІ Психолого-

педагогічна допомога 

особам, які зазнали 

жорсток. поводження  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Соціально-педагогічна робота з жертвами насильства. Зміст 

дисципліни: Теоретичні засади організації психолого-

педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насильства. 

Організація роботи соціального педагога/соціального 

працівника з  дітьми, які зазнали насильства у сім’ї. 

Психолого-педагогічна робота соціального 

педагога/соціального працівника з  дітьми, які зазнали 

насильства у дитячому середовищі. Зарубіжний досвід 

психолого-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали різних 

проявів насильства. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

4.1 І ІІ Соціальний захист 

осіб з особливими 

потребами  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Технології соціального захисту осіб з особливими потребами. 

Зміст дисципліни: Нормативно-правове забезпечення 

соціального захисту осіб з особливими потребами. Державне 

управління системою соціального захисту. Актуальні 

проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. 

Пенсійне забезпечення осіб з особливими потребами. Сучасні 

стратегії забезпечення рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю. Установи соціального обслуговування інвалідів 

будинки-інтернати. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



4.2 І ІІ Соціально-

педагогічна робота з 

дітьми-сиротами  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Соціальна педагогіка. Технології соціальної роботи. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Зміст дисципліни: 

Сирітство як суспільне явище та причини його виникнення. 

Вітчизняний досвід опіки та виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  Державна система 

закладів опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Особливості організації соціально-

педагогічної роботи в державних закладах опіки для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Особливості та система соціально-педагогічної роботи у 

дитячих будинках та інтернатах для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями та у соціальних 

гуртожитках. Інноваційні форми опіки дітей-сиріт в Україні 

та технологічні аспекти соціально-педагогічної роботи в 

нихЗарубіжний досвід упровадження ефективних форм 

виховання в системі державної та сімейної опіки. Викладач: 

к.п.н., доц. Гордієнко Н.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



5.1 І ІІ Організація 

діяльності реабілітац. 

центрів для осіб з 

обмеж. можлив.  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Актуальні проблеми соціальної роботи. Соціальний супровід 

клієнта. Зміст дисципліни: Функції за завдання  

реабілітаційних центрів. Інвалідність як соціально-

педагогічна проблема. Професійна компетентність фахівця із 

соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Правила прийому 

та направлення інвалідів до центру соціальної реабілітації. 

Порядок направлення до Центру. Зарахування до Центру. 

Умови забезпечення осіб з інваліднісю  в Центрі. Напрями 

діяльності центрів професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю. Викладач: к.п.н., доц. Смеречак Л.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.2 І ІІ Соц.-пед. допомога 

дітям, які опинилися 

в кризових ситуаціях  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Робота фахівця соціальної сфери з дітьми, що знаходяться у 

кризовій ситуації. Зміст дисципліни: поняття «криза» та 

«кризова ситуація» у соціально-педагогічній науці, категорії 

дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, види 

соціально-педагогічних послуг, що надаються особам у 

кризових ситуаціях, особливості роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, що залишилися без батьківського піклування, 

подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі, 

соціально-педагогічна робота з сім'єю, що виховує дитину із 

обмеженими можливостями, соціально-педагогічна робота з 

дітьми, що стали жертвами насильства, соціально-педагогічна 

робота з дітьми вулиці. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

 

  



Спеціальність: 231 Соціальна робота (термін навчання 1 рік 10 міс.) 
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Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.1 І І Арт- педагогіка в 

соціальній роботі  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Соціальна педагогіка. Технології соціально-педагогічної 

роботи. Інклюзивна освіта. Зміст дисципліни: 

Характеристика основних видів арт-педагогіки. Форми і 

методи арт-педагогічного впливу на дітей і молодь. Арт-

педагогіка в соціально-педагогічній роботі з обдарованою 

молоддю. Методи арт-педагогічного впливу на дітей і молодь 

з особливими освітніми потребами. Викладач: д.п.н., проф. 

Логвиненко Т.О. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

1.2 І І Соціально-

педагогічна робота з 

обдарованими дітьми  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Робота з обдарованими дітьми у діяльності соціального 

педагога. Зміст дисципліни: Соціально-педагогічні аспекти 

дитячої обдарованості. Соціально-педагогічні методики 

діагностики обдарованості дитини. Шкільний колектив та 

особливості розвитку обдарованих дітей. Система 

позашкільної освіти для обдарованої дитини.  Організація 

роботи соціального педагога з обдарованими дітьми. 

Технології взаємодії соціального педагога, педагогічного 

колективу та батьків щодо роботи з обдарованою дитиною. 

Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



2.1 І І Соціально-

педагогічна робота у 

сфері дозвілля  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Соціальна педагогіка. Технології соціальної роботи. Зміст 

дисципліни: Визначення поняття «дозвілля». Суть 

дозвіллєвої діяльності. Функції соціального педагога як 

організатора дозвілля. Системи організації відпочинку та 

форми проведення дозвілля. Методика організації дозвіллєвої 

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

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

2.2 І І Соціальна робота з 

різними типами сімей  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для викладання: 

Соціальна робота. Зміст дисципліни: Стан сім’ї в сучасному 

суспільстві. 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. Соціальний супровід сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах.Робота з 

сім’єю, де є насильство щодо членів родини. Особливості 

соціальної роботи з сім’ями, що пережили втрату. Викладач: 

к.ф.н., доц. Фляк М.М. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



3.1 І ІІ Арт-терапія у 

соціальній роботі  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Технології соціальної роботи. Технології соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями дорослого 

населення. Зміст дисципліни: Характеристика основних 

видів арт-терапії. Діагностичний потенціал. Індивідуальна і 

групова арт-терапії. Використання арт-терапії в роботі з 

дітьми та молоддю з особливими потребами. Особливості 

використання ізотерапії та казко терапії. Музикотерапія і 

танцювально-рухова терапія в роботі з дітьми з особливими 

потребами. Театральні засоби в арт-терапевтичній роботі з 

дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

Обладнання арт-терапевтичного кабінету. Викладач: д.п.н., 

проф. Логвиненко Т.О. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

3.2 І ІІ Філософія соціальної 

роботи  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Філософія соціальної роботи. Зміст дисципліни: Вступ. 

Філософія як світоглядна і методологічна основи соціальної 

роботи та навчальна дисципліна. Парадигми філософії 

соціальної роботи. Соціальна робота в системі 

міждисциплінарних зв'язків і відносин. Аксіологія соціальної 

роботи. Людина в концепціях соціальної роботи Соціальна 

робота в системі наукового знання. Епістемологія соціальної 

роботи. Методологія пізнавального процесу в теорії 

соціальної роботи. Принципи соціальної роботи. Викладач: 

д.ф.н., проф. Ашиток Н.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



4.1 ІІ ІІІ Технології соціально-

педагогічної роботи 

за місцем 

проживання  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Технології соціальної роботи. Технології соціально-

педагогічної роботи. Зміст дисципліни: Громада як соціальне 

явище та сфера соціальної роботи за місцем проживання; роль 

громадських ініціатив в ефективній реалізації соціальної 

роботи за місцем проживання. Ресурсне забезпечення, зміст, 

форми та методи соціальної роботи в громаді. Викладач: 

к.п.н., доц. Гордієнко Н.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

4.2 ІІ ІІІ Соціально-правовий 

захист сім’ї  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Актуальні проблеми соціальної роботи. Основи соціально-

правового захисту особистості. Нормативні засади соціальної 

роботи. Зміст дисципліни: Зарубіжний досвід соціально-

правового захисту сім’ї. Державна сімейна політика як 

складова соціальної політики України. Сімейне законодавство 

у системі соціально-правового захисту сім‘ї. Соціальний 

захист сімей з дітьми. Соціальний захист та підтримка 

малозабезпечених та багатодітних сімей. Соціально-правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей. Соціальна 

підтримка молодих сімей. Викладач: к.п.н., доц. Гриник І.М.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



5.1 ІІ ІІІ Соціальний захист 

осіб з особливими 

потребами  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Технології соціального захисту осіб з особливими потребами. 

Зміст дисципліни: Нормативно-правове забезпечення 

соціального захисту осіб з особливими потребами. Державне 

управління системою соціального захисту. Актуальні 

проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. 

Пенсійне забезпечення осіб з особливими потребами. Сучасні 

стратегії забезпечення рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю. Установи соціального обслуговування інвалідів 

будинки-інтернати. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



5.2 ІІ ІІІ Соціально-

педагогічна робота з 

дітьми-сиротами  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Соціальна педагогіка. Технології соціальної роботи. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Зміст дисципліни: 

Сирітство як суспільне явище та причини його 

виникнення. Вітчизняний досвід опіки та виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Державна система закладів опіки для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Особливості 

організації соціально-педагогічної роботи в державних 

закладах опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування Особливості та система соціально-

педагогічної роботи у дитячих будинках та інтернатах для 

дітей з обмеженими функціональними можливостями та у 

соціальних гуртожитках. Інноваційні форми опіки дітей-сиріт 

в Україні та технологічні аспекти соціально-педагогічної 

роботи в нихЗарубіжний досвід упровадження ефективних 

форм виховання в системі державної та сімейної опіки. 

Викладач: к.п.н., доц. Гордієнко Н.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



6.1 ІІ ІІІ Соціальне 

забезпечення  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Соціальна політика. Соціальний захист в Україні. Зміст 

дисципліни: Поняття і джерела фінансування соціального 

забезпечення. Історія становлення та розвитку соціального 

забезпечення в Україні. Джерела і форми права соціального 

забезпечення. Державні соціальні стандарти та соціальні 

гарантії в системі соціального забезпечення. Організаційно-

правові форми соціального забезпечення в Україні. Система 

державних органів та їхні функції зі здійснення соціального 

забезпечення. Пенсійне забезпечення як основний вид 

соціального забезпечення в Україні. Страхові допомоги в 

Україні. Державні соціальні допомоги. Соціальні пільги. 

Соціальне обслуговування. Правовий статус та соціальний 

захист окремих категорій непрацездатних громадян. 

Викладач: к.п.н., доц. Зубрицький І.Я.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

6.2 ІІ ІІІ Психолого-

педагогічна допомога 

особам, які зазнали 

жорсток. поводження  

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Соціально-педагогічна робота з жертвами насильства. Зміст 

дисципліни: Теоретичні засади організації психолого-

педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насильства. 

Організація роботи соціального педагога/соціального 

працівника з  дітьми, які зазнали насильства у сім’ї. 

Психолого-педагогічна робота соціального 

педагога/соціального працівника з  дітьми, які зазнали 

насильства у дитячому середовищі. Зарубіжний досвід 

психолого-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали різних 

проявів насильства. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



7.1 ІІ ІІІ Організація 

діяльності реабілітац. 

центрів для осіб з 

обмеж. можлив.  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Актуальні проблеми соціальної роботи. Соціальний супровід 

клієнта. Зміст дисципліни: Функції за завдання  

реабілітаційних центрів. Інвалідність як соціально-

педагогічна проблема. Професійна компетентність фахівця із 

соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Правила прийому 

та направлення інвалідів до центру соціальної реабілітації. 

Порядок направлення до Центру. Зарахування до Центру. 

Умови забезпечення осіб з інваліднісю  в Центрі. Напрями 

діяльності центрів професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю. Викладач: к.п.н., доц. Смеречак Л.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

7.2 ІІ ІІІ Соц.-пед. допомога 

дітям, які опинилися 

в кризових ситуаціях  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Робота фахівця соціальної сфери з дітьми, що знаходяться у 

кризовій ситуації. Зміст дисципліни: поняття «криза» та 

«кризова ситуація» у соціально-педагогічній науці, категорії 

дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, види 

соціально-педагогічних послуг, що надаються особам у 

кризових ситуаціях, особливості роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, що залишилися без батьківського піклування, 

подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі, 

соціально-педагогічна робота з сім'єю, що виховує дитину із 

обмеженими можливостями, соціально-педагогічна робота з 

дітьми, що стали жертвами насильства, соціально-педагогічна 

робота з дітьми вулиці. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

 

 Декан факультету психології, педагогіки та соціальної роботи                                                            підпис      (Гриник І.М.) 
 


