
Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи  

 

Каталог вибіркових дисциплін на 2020 / 2021 навчальний рік 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта (термін навчання 3 роки 10 міс.) 

 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р
 

 
Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.1 ІІІ 6 Політологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, 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 

1.2 ІІІ 6 Соціологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Основа для вивчення: 

філософія, історія, соціальна психологія. 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. 

 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



1.3 ІІІ 6 Основи менеджменту Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 

 

1.4 ІІІ 6 Основи екології Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 

 

1.5 ІІІ 6 Вікова фізіологія та 

гігієна 

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

контролю: залік. 

 

1.6 IІІ 6 Нові інформаційні 

технології та основи 

ТЗН 

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

контролю: залік. 

 

1.7 IІІ 6 Сімейне право Кредити ЄКТС – 3. 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. юрид. н. Копельців -Левицька Є.Д 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

1.8 IІІ 6 Сучасна українська 

мова з практикумом 

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

контролю: залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р
 

 
Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.1 ІІ 4 Світ дитини у виховних 

традиціях 

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

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

Викладач: к.п.н, доцент Ярушак М.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.2 ІІ 4 Гендерне виховання 

дошкільнят 

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

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

дошкільна. Загальна педагогіка. Зміст дисципліни: Загальні поняття про 

гендер. Освіта та виховання: гендерний підхід. Гендерне виховання. 

Гендерна соціалізація. Особливості формування статеворольової поведінки. 

Гендерне виховання дітей дошкільного віку в сім’ї. Заклад дошкільної 

освіти як інститут гендерної соціалізації. Індивідуальні особливості 

хлопчиків і дівчат у дошкільному віці. Засоби і методи статеворольового 

виховання. Вплив гри на особистісне зростання дітей різної статі. 

Організація різних видів діяльності дітей з урахуванням гендерного підходу. 

Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім'ї у вирішенні завдань гендерного 

виховання дошкільників. Викладач: к.п.н. доцент Федорович  А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



2.1 ІІ 4 Родинна педагогіка Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 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: к.п.н., доцент Калічак Ю.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.2 ІІ 4 Сімейна дошкільна 

педагогіка 

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

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

к.п.н., доцент Калічак Ю.Л.. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.1 ІІ 4 Практикум з дошкільної 

педагогіки 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 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: к.п.н., 

доцент Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



3.2 ІІ 4 Дошкільна педагогіка в 

іменах 

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

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

Дошкільна педагогіка. Зміст дисципліни: Ідеї вільного виховання  дитини в 

період Просвітництва в педагогічних поглядах Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, 

Й. Песталоцці, Г. Сковороди. Проблеми суспільного виховання дітей в 

освітніх поглядах Р. Оуена, Й.Фіхте, Гегеля. Система дошкільного 

виховання Ф.Фребеля. Ідеї народності у вихованні дітей дошкільного віку 

К. Ушинського. Національне виховання в педагогічній спадщині С. Русової.  

Викладач: к.п.н., доцент Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.1 ІІІ 5 Педагогіка Марії 

Монтессорі 

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

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

педагогіка. 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: .п.н., доцент Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.2 ІІІ 5 Технології 

розв’язування 

винахідницьких задач 

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

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

технології. Зміст дисципліни: Історія виникнення теорії розвʼязання 

винахідницьких задач (ТРВЗ). Основні принципи ТРВЗ. Поєднання 

алгоритмічного та евристичного підходів у процесі розв՚язування творчих 

задач. ТРВЗ і розвиток творчості дитини: розвиток уяви, фантазії, 

діалектичного і системного мислення, проблемний принцип змісту. Основні 

методи ТРВЗ. Особливості використання елементів ТРВЗ на заняттях у ЗДО 

та в організації дозвілля дошкільників. Викладач: к.п.н., доцент Шаран О.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.1 ІІІ 5 Педагогічні новації Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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

технології. Зміст дисципліни: 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: к.п.н., доцент Калічак Ю.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



5.2 ІІІ 5 Педагогічна творчість Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна педагогіка. Зміст 

дисципліни: Поняття творчості в педагогічній науці. 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 дітей. Основні напрямки 

самопідготовки вихователів до педагогічної творчості. . Викладач: к.п.н., 

доцент Федорович А.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.1 ІІІ 6 Методика навчання 

української мови у ЗДО 

з іншомовним режимом 

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

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

лінгводидактика. Зміст дисципліни: Теоретичні основи методики навчання 

української мови в закладі дошкільної освіти з іншомовним режимом. 

Психолого-педагогічні і лінгводидактичні основи навчання дітей 

української мови як другої. Психолінгвістичні основи навчання дітей 

української мови як другої. Завдання і зміст навчання дітей-біглотів 

української мови. Форми, методи і засоби навчання дітей української мови. 

Методика навчання та розвитку українського мовлення. Методика 

використання народних джерел у розвитку українського мовлення. 

Ознайомлення дітей-біглотів з національною культурою, традиціями, 

побутом, мистецтвом українського народу. Методика ознайомлення дітей-

біглотів з творами української дитячої літератури. Організація роботи з 

навчання дітей української мови в ЗДО з іншомовним режимом 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



6.2 ІІІ 6 Індивідуальний підхід 

до дітей в умовах ЗДО 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна 

педагогіка. 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. Особливості створення та 

реалізації індивідуалізованих освітніх програм. Викладач: к.п.н., доцент 

Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.1 ІІІ 6 Декоративно-ужиткове 

мистецтво у ЗДО 

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

контролю: 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: к.п.н., доцент 

Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



7.2 ІІІ 6 Народна іграшка Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: 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  пластичних матеріалів (глини, сиру, 

тіста). Іграшки з рослинних матеріалів (солома, трава, листя кукурудзи). 

Паперова іграшка. Ялинкові прикраси з паперу. Народна іграшка в закладі 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

8.1 IV 7 Етнопсихологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: 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. Викладач: 

к. психол. н., доцент Гриник І.Я. 

Практичної 

психології 

8.2 IV 7 Етнопедагогіка Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 

Педагогіка дошкільна. Зміст дисципліни: Історія розвитку 

етнопедагогіки, її структура. Складові народної педагогіки. 

Основні принципи і засоби народної педагогіки. Методи 

виховання та самовиховання. Становлення системи освіти в 

Україні, специфіки професійно-педагогічної діяльності педагога. 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



9.1 IV 7 Робота з дітьми з 

особливими потребами 

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

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

дошкільна. Зміст дисципліни: Особи з вадами психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. Сучасні підходи до діагностики 

розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Теоретичні основи психолого-

педагогічної корекції. Теоретичні моделі психокорекції. Структура 

психокорекційного комплексу. Організаційні аспекти корекційно-

розвивальних технологій. Організація роботи з батьками  дитини, що має 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

9.2 IV 7 Медіапедагогіка Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. 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 

медіаосвітніх занять та інших форм роботи з дітьми. Викладач: д.п.н., 

професор Невмержицька О.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



10.1 IV 7 Основи соціально-

правового захисту 

материнства і дитинства 

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

контролю: залік. Зміст дисципліни: Державна політика України щодо 

охорони дитинства, материнства та сім’ї. Міжнародно-правові акти у сфері 

соціально-правового захисту дитинства і материнства. Захист прав дитини і 

матері положеннями сімейного законодавства України. Особливості 

регулювання трудових правовідносин з неповнолітніми та жінками. 

Правовий захист дитинства і материнства у кримінальному законодавстві 

України. Соціальний захист і охорона здоров’я жінок та дітей. Діяльність 

міжнародних організацій щодо захисту прав жінок та дітей. Викладач:  

к.п.н.. доцент Гриник І.М. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

10.2 IV 7 Основи 

психодіагностики 

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

контролю: 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.  

Викладач: к. психол. н., доцент Спринська З.В. 

Практичної 

психології 

11.1 IV 8 Етика і психологія 

сімейного життя 

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

контролю: 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. Викладач: к.п.н., 

доцент Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



11.2 IV 8 Виховання дітей в НВК Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Зміст 

дисципліни: Особливості сімейного і суспільного дошкільного виховання 

дітей дошкільноговіку. 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 дошкільноговіку. Методика 

педагогічного керівництва іграми дітей. Викладач: к.п.н., доцент Івах С.М. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

12.1 IV 8 Основи хореографії та 

методика викладання 

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

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

«Психологія дитяча», «Теорія і методика музичного виховання», «Фізичне 

виховання». Зміст дисципліни: Методика формування правильної постави. 

Музичне забезпечення занять та виконання різних видів вправ з музичним 

супроводом. Розвиток музичної пам’яті, координації рухів шляхом 

відтворення ритмічного малюнку рухами. Виконання спеціальних 

танцюваль-них вправ у поєднанні з музичним супроводом. Техніка 

виконання та методика навчання елементам українського танцю. Техніка 

виконання та послідовне вивчення базового танцювального комплексу під 

музичний супровід. Техніка виконання та послідовне вивчення сучасного 

танцюваль-ного комплексу під музичний супровід. Викладач: канд. 

мистецтвознавства, доцент Фриз П.І. 

 

Культурології 

та мистецької 

освіти 



12.2 IV 8 Ознайомлення дітей з 

суспільним довкіллям 

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

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

педагогіка. Педагогіка дошкільна. Зміст дисципліни: Теоретичні основи 

методики ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям. 

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку із суспільним довкіллям. Засоби 

і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. Методи ознайомлення 

дошкільників з природним довкіллям. Методика ознайомлення дітей 

раннього та молодшого дошкільного віку з предметним довкіллям. 

Методика ознайомлення дітей середнього та старшого дошкільного віку із 

суспільним довкіллям. Ознайомлення дітей з явищами суспільного життя. 

Виховання у дошкільників відповідального ставлення до довкілля. 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

13.1 IV 8 Підготовка дитини до 

школи 

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

контролю: 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: д.п.н., професор Пантюк Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



13.2 IV 8 Свята та розваги в ДНЗ Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 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 ЗДО. Організація свят і розваг у співпраці родини та ЗДО. 

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 ЗДО. Фізкультурні свята та розваги в ЗДО.  

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

14.1 IV 8 Казкотерапія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Зміст дисципліни: Науково-педагогічні 

основи казкотерапії. Особливості використання казки в освітній роботі ЗДО. 

Казка як засіб розвитку, корекції та терапії дошкільників. 

Казкотерапевтичні технології у роботі з дошкільниками. Моделювання 

казкотерапевтичного заняття. Казкотерапія у співпраці вихователя з 

батьками. Викладач: к.п.н., доцент Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

14.2 IV 8 Естетотерапія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Науково-педагогічні основи 

естетотерапії. Теорії естетотерапевтичних технологій. Напрями арт-терапії 

та їх лікувальний вплив. Арт-терапевтичні техніки у роботі з 

дошкільниками. Естетотерапія мистецькими засобами. Естетотерапія 

природними засобами. Естетотерапія ігровими засобами. Соціальні види 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



15.1 IV 8 Актуальні проблеми 

освіти 

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

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

педагогіка. Дошкільна педагогіка. Педагогіка дитячої творчості.. 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 

15.2 IV 8 Технологія навчання 

елементів математики 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка дошкільна. Теорія та 

методика формування елементарних математичних уявлень. Зміст 

дисципліни: особистісно-орієнтований підхід як основа сучасних 

технологій навчання елементів математики; особливості використання 

інноваційних технологій навчання елементів математики: технології 

організації навчально-ігрової діяльності; технології формування загально-

навчальних умінь та навичок на міжпредметній основі; сучасні 

інформаційні технології; проектні технології; технологія проблемного 

навчання; технологія інтерактивного навчання; технологія раннього 

навчання математики М. О Зайцева, технологія навчання дітей математики 

Г. Домана, технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера; 

технологія навчання математики Ш. Амонашвілі; технологія М. Монтессорі. 

Викладач: к.п.н., доцент Гевко О.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

 

  



Спеціальність: 012 Дошкільна освіта  (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 

 

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 ІІ Родинна педагогіка Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 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: к.п.н., доцент Калічак Ю.Л. 

 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

1.2 І ІІ Сімейна дошкільна 

педагогіка 

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

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

к.п.н., доцент Калічак Ю.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



1.3 І ІІ Етика і психологія 

сімейного життя 

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

контролю: 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. Викладач: к.п.н., 

доцент Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.1 ІІ ІІІ Світ дитини у виховних 

традиціях 

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

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

Викладач: к.п.н.. доцент Ярушак М.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

2.2. ІІ ІІІ Гендерне виховання 

дошкільнят 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 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: к.п.н., доцент Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



2.3 ІІ ІІІ Етнопсихологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: 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.  

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

Практичної 

психології 

3.1 ІІ ІІІ Етнопедагогіка Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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

дисципліни: Історія розвитку етнопедагогіки, її структура. 

Складові народної педагогіки. Основні принципи і засоби 

народної педагогіки. Методи виховання та самовиховання. 

Становлення системи освіти в Україні, специфіки професійно-

педагогічної діяльності педагога. Викладач: д.п.н., професор Пантюк 

Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

3.2 ІІ ІІІ Декоративно-ужиткове 

мистецтво у закладі 

дошкільної освіти 

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

контролю: 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: к.п.н., доцент 

Федорович А.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



3.3 ІІ ІІІ Народна іграшка Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: 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  пластичних матеріалів (глини, сиру, 

тіста). Іграшки з рослинних матеріалів (солома, трава, листя кукурудзи). 

Паперова іграшка. Ялинкові прикраси з паперу. Народна іграшка в закладі 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.1 ІІ IV Індивідуальний підхід 

до дітей в умовах 

закладу дошкільної 

освіти 

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

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: Дошкільна 

педагогіка. 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. Особливості створення та 

реалізації індивідуалізованих освітніх програм. 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



4.2 ІІ IV Методика навчання 

української мови у 

дитячих закладах із 

навчанням мовами 

національних менших 

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

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: Дошкільна 

педагогіка. Зміст дисципліни: Теоретичні основи методики навчання 

української мови у дитячих закладах із навчанням мовами національних 

менших. Психолого-педагогічні і лінгводидактичні основи навчання дітей 

української мови як другої. Психолінгвістичні основи навчання дітей 

української мови як другої. Завдання і зміст навчання дітей-біглотів 

української мови. Форми, методи і засоби навчання дітей української мови. 

Методика навчання та розвитку українського мовлення. Методика 

використання народних джерел у розвитку українського мовлення. 

Ознайомлення дітей-біглотів з національною культурою, традиціями, 

побутом, мистецтвом українського народу. Методика ознайомлення дітей-

біглотів з творами української дитячої літератури. Організація роботи з 

навчання дітей української мови у дитячих закладах із навчанням мовами 

національних менших. Викладач: к.п.н., доцент Паласевич І.Л 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

4.3 ІІ IV Основи соціально-

правового захисту 

материнства і дитинства 

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

контролю: екзамен. Зміст дисципліни: Державна політика України щодо 

охорони дитинства, материнства та сім’ї. Міжнародно-правові акти у сфері 

соціально-правового захисту дитинства і материнства. Захист прав дитини і 

матері положеннями сімейного законодавства України. Особливості 

регулювання трудових правовідносин з неповнолітніми та жінками. 

Правовий захист дитинства і материнства у кримінальному законодавстві 

України. Соціальний захист і охорона здоров’я жінок та дітей. Діяльність 

міжнародних організацій щодо захисту прав жінок та дітей. Викладач: 

к.п.н.. доцент Гриник І.М. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



5.1 ІІ IV Практикум з дошкільної 

педагогіки 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Дошкільна педагогіка. 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: к.п.н., 

доцент Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.2 ІІ IV Дошкільна педагогіка в 

іменах 

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

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

Дошкільна педагогіка. Зміст дисципліни: Ідеї вільного виховання  дитини в 

період Просвітництва в педагогічних поглядах Ж.-Ж.Руссо, І.Канта, Й. 

Песталоцці, Г.Сковороди. Проблеми суспільного виховання дітей в освітніх 

поглядах Р.Оуена, Й.Фіхте, Гегеля. Система дошкільного виховання 

Ф.Фребеля. Ідеї народності у вихованні дітей дошкільного віку 

К.Ушинського. Національне виховання в педагогічній спадщині С.Русової. 

Викладач: к.п.н., доцент Дудник Н.З. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

5.3 ІІ IV Підготовка дитини до 

школи 

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

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

педагогіка. Педагогіка дошкільна. Психологія дитяча. Зміст дисципліни: 

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: д.п.н., професор Пантюк Т.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



6.1 ІІ IV Медіапедагогіка Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: 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 

медіаосвітніх занять та інших форм роботи з дітьми. Викладач: д.п.н., 

професор Невмержицька О.В. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.2 ІІ IV Педагогіка Марії 

Монтессорі 

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

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

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

6.3 ІІ IV Технології 

розв’язування 

винахідницьких задач 

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

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

технології. Зміст дисципліни: Історія виникнення теорії розв՚язання 

винахідницьких задач (ТРВЗ). Основні принципи ТРВЗ. Поєднання 

алгоритмічного та евристичного підходів у процесі розв ՚язування творчих 

задач. ТРВЗ і розвиток творчості дитини: розвиток уяви, фантазії, 

діалектичного і системного мислення, проблемний принцип змісту. Основні 

методи ТРВЗ. Особливості використання елементів ТРВЗ на заняттях у ЗДО 

та в організації дозвілля дошкільників. Викладач:  к.п.н., доцент Шаран 

О.В, 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



7.1 ІІ IV Ознайомлення дітей з 

суспільним довкіллям 

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

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

педагогіка. Педагогіка дошкільна. Зміст дисципліни: Теоретичні основи 

методики ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям. 

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку із суспільним довкіллям. Засоби 

і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. Методи ознайомлення 

дошкільників з природним довкіллям. Методика ознайомлення дітей 

раннього та молодшого дошкільного віку з предметним довкіллям. 

Методика ознайомлення дітей середнього та старшого дошкільного віку із 

суспільним довкіллям. Ознайомлення дітей з явищами суспільного життя. 

Виховання у дошкільників відповідального ставлення до довкілля.  

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

7.2 ІІ IV Основи хореографії та 

методика викладання 

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

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

«Психологія дитяча», «Теорія і методика музичного виховання», «Фізичне 

виховання». Зміст дисципліни: Методика формування правильної постави. 

Музичне забезпечення занять та виконання різних видів вправ з музичним 

супроводом. Розвиток музичної пам’яті, координації рухів шляхом 

відтворення ритмічного малюнку рухами. Виконання спеціальних 

танцюваль-них вправ у поєднанні з музичним супроводом. Техніка 

виконання та методика навчання елементам українського танцю. Техніка 

виконання та послідовне вивчення базового танцювального комплексу під 

музичний супровід. Техніка виконання та послідовне вивчення сучасного 

танцюваль-ного комплексу під музичний супровід. Викладач: канд. 

мистецтвознавства, доцент Фриз П.І. 

Культурології 

та мистецької 

освіти 



7.3 ІІ IV Методика організації та 

проведення свят та 

розваг у закладі 

дошкільної освіти 

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

контролю: залік. 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 ЗДО. Організація свят і розваг у співпраці родини та ЗДО. 

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 ЗДО. Фізкультурні свята та розваги в ЗДО.  

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

8.1 ІІ IV Педагогічна творчість Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна педагогіка. Зміст 

дисципліни: Поняття творчості в педагогічній науці. 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 дітей. Основні напрямки 

самопідготовки вихователів до педагогічної творчості. Викладач: к.п.н., 

доцент Федорович А.І. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

8.2 ІІ IV Казкотерапія Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Науково-педагогічні основи 

казкотерапії. Особливості використання казки в освітній роботі ЗДО. Казка 

як засіб розвитку, корекції та терапії дошкільників. Казкотерапевтичні 

технології у роботі з дошкільниками. Моделювання казкотерапевтичного 

заняття. Казкотерапія у співпраці вихователя з батьками. Викладач:  к.п.н., 

доцент Паласевич І.Л. 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



8.3 ІІ IV Естетотерапія Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Науково-педагогічні основи 

естетотерапії. Теорії естетотерапевтичних технологій. Напрями арт-терапії 

та їх лікувальний вплив. Арт-терапевтичні техніки у роботі з 

дошкільниками. Естетотерапія мистецькими засобами. Естетотерапія 

природними засобами. Естетотерапія ігровими засобами. Соціальні види 

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

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 
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Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

 

   Спеціалізація «Спеціальна психологія»  

1 ІІ 3 Психотехніки 

особистісного розвитку 

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

контролю: 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: 

доц., к. психол. н. Борисенко З.Т.  

Практичної 

психології 

   Психологія особистості 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Загальна психологія. Історія 

психології. Зміст дисципліни: Психологія особистості як галузь практичної 

психології. Теорії особистості. Підходи до вивчення особистості у різноманітних 

зарубіжних та вітчизняних психологічних школах та течіях. Сучасні напрямки 

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

Практичної 

психології 

2 ІІ 3 Практикум з розвитку 

пізнавальної сфери 

особистості 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія, 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: доц., к. 

психол. н. Галян О.І. 

Практичної 

психології 

   Практикум з розвитку 

емоційної сфери 

особистості 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

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

психології. Психологія особистості. Зміст дисципліни: вивчення психології 

Практичної 

психології 



 емоційної сфери, її 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: доц., к. психол. н. Попіль М. І.  

3 ІІ 3 Психологічні проблеми 

спілкування 

 

 

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

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

психологія. Психологія особистості. Зміст дисципліни: Спілкування як 

феномен психології. Основні характеристики спілкування. Спілкування як 

обмін інформацією.  Спілкування як взаємодія. Спілкування як розуміння 

та сприйняття одне одного. Психологія конфліктного спілкування. 

Технології виходу з конфлікту. Діагностика рівня сформованості та проявів 

комунікативної компетентності особистості. Майстерність педагогічного 

спілкування. Особливості міжособистісного спілкування педагога і учня. 

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

Практичної 

психології 

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

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

психології. 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.  

Викладач: доц., к. психол. н. Гриник І. Я.  

Практичної 

психології 

4 ІІ 4 Психологія 

профорієнтаційної 

діяльності 

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

контролю: 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 

Практичної 

психології 



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: доц., к. психол. н. Подоляк Н.М. 

   Психологія професійної 

кар'єри 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Психологія праці. Соціальна 

психологія. Психодіагностика. Практична психологія. Зміст дисципліни: 

Початок ділової кар’єри.  Особистість в умовах сучасного ринку праці. 

Особливості професійної кар’єри особистості.  Проблема кар’єри жінок в 

сучасній Україні. Психологічні питання професійної підготовки та трудової 

адаптації і стабілізації робочих місць. Соціально-психологічні проблеми 

взаємовідносин у трудовому колективі та особливості поведінки 

переговорів. Стратегії професійного успіху. Викладач: доц., к. психол. н. 

Ригель О. В.  

Практичної 

психології 

   Спеціалізація «Практична психологія»  

5 ІІ 3 Психотехніки 

особистісного розвитку 

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

контролю: 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: 

доц., к. психол. н. Борисенко З.Т. 

Практичної 

психології 

   Психологія особистості 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Загальна психологія. Історія 

психології. Зміст дисципліни: Психологія особистості як галузь практичної 

психології. Теорії особистості. Підходи до вивчення особистості у різноманітних 

зарубіжних та вітчизняних психологічних школах та течіях. Сучасні напрямки 

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

Практичної 

психології 

6 ІІ 3 Практикум з розвитку 

пізнавальної сфери 

особистості 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

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

психології. Психологія особистості. Психосоматика. Зміст дисципліни: 

вивчення психології пізнавальної діяльності, її структури, мотивації, 

Практичної 

психології 



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: доц., к. психол. н. Галян О.І. 

   Практикум з розвитку 

емоційної сфери 

особистості 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

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

психології. Психологія особистості. Зміст дисципліни: вивчення психології 

емоційної сфери, її 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: доц., к. психол. н. Попіль М. І.  

Практичної 

психології 

7 ІІ 3 Психологічні проблеми 

спілкування 

 

 

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

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

психологія. Психологія особистості. Зміст дисципліни: Спілкування як 

феномен психології. Основні характеристики спілкування. Спілкування як 

обмін інформацією.  Спілкування як взаємодія. Спілкування як розуміння 

та сприйняття одне одного. Психологія конфліктного спілкування. 

Технології виходу з конфлікту. Діагностика рівня сформованості та проявів 

комунікативної компетентності особистості. Майстерність педагогічного 

спілкування. Особливості міжособистісного спілкування педагога і учня. 

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

Практичної 

психології 

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

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

психології. 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 



Викладач: доц., к. психол. н. Гриник І. Я.  

8 ІІ 4 Психологія професійної 

кар'єри 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Психологія праці. Соціальна 

психологія. Психодіагностика. Практична психологія. Зміст дисципліни: 

Початок ділової кар’єри.  Особистість в умовах сучасного ринку праці. 

Особливості професійної кар’єри особистості.  Проблема кар’єри жінок в 

сучасній Україні. Психологічні питання професійної підготовки та трудової 

адаптації і стабілізації робочих місць. Соціально-психологічні проблеми 

взаємовідносин у трудовому колективі та особливості поведінки 

переговорів. Стратегії професійного успіху. Викладач: доц., к. психол. н. 

Ригель О. В.  

Практичної 

психології 

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

контролю: 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. 

 

Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

   Психологія 

профорієнтаційної 

діяльності 

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

контролю: 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: доц., к. психол. н. Подоляк Н.М. 

 

Практичної 

психології 



9 ІІІ 5 Політологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, 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 

   Соціологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Основа для вивчення: 

філософія, історія, соціальна психологія. 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. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

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

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

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: доц., д. філос. н.  Лімонченко В. В. 

Філософії імені 

професора 

Валерія 

Григоровича 

Скотного 

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

контролю: 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: проф., д. філос. 

н.  Возняк В.С. 

Філософії імені 

професора 

Валерія 

Григоровича 

Скотного 



   Історія сучасного світу Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 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. 

Історії України 

10 ІІІ 5 Психологія 

профорієнтаційної 

діяльності 

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

контролю: 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: доц., к. психол. н. Подоляк Н.М.  

Практичної 

психології 

   Психологія професійної 

кар'єри 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Психологія праці. Соціальна 

психологія. Психодіагностика. Практична психологія. Зміст дисципліни: 

Початок ділової кар’єри.  Особистість в умовах сучасного ринку праці. 

Особливості професійної кар’єри особистості.  Проблема кар’єри жінок в 

сучасній Україні. Психологічні питання професійної підготовки та трудової 

адаптації і стабілізації робочих місць. Соціально-психологічні проблеми 

взаємовідносин у трудовому колективі та особливості поведінки 

переговорів. Стратегії професійного успіху. Викладач: доц., к. психол. н. 

Ригель О. В.  

Практичної 

психології 

11 ІІІ 6 Гендерна психологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Диференційна 

психологія. Психологія особистості. Зміст дисципліни: Гендерна 

Практичної 

психології 



психологія як наукова та практична галузь психології. Стать і гендер. 

Рівні організації людської статі. Гендерна соціалізація особистості. 

Психологія гендерної само ідентифікації. Характеристики маскулінності, 

фемінності, андрогінності. 

Гендерні стосунки та гендерні конфлікти. Статеві стереотипи як різновид 

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

   Психосоматика 

 

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

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

психологія. Патопсихологія. Психотерапія.  Зміст дисципліни: Головні 

напрями зарубіжної та вітчизняної психосоматики. Основні психосоматичні 

захворювання. Основи психотерапії при психосоматичних та 

соматопсихічних порушеннях. Психодіагностика психосоматики.  

Викладач: доц., к. психол. н. Подоляк Н. М.  

Практичної 

психології 

12 ІІІ 5 Психологія сімейного 

виховання 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. 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 

   Практикум з проектної 

діяльності психолога 

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

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

Проектування власної психологічної практики.  Зміст дисципліни: 

Проектна діяльність як основа підготовки фахівця. Проект як діяльність. 

Генерація та оцінка проектних ідей. Аналіз проблем і постановка цілей. 

Завдання, методи, результати проекту.  Планування проекту. Основи 

фандрайзингу. Принципи написання грантових заявок. Презентація 

проекту. Реалізація проекту. Завершення й оцінка проекту. Викладач: доц., 

к. філософ. н. Стець В.І. 

Практичної 

психології 

13 ІІІ 6 Сучасні методи 

психологічного тренінгу 

 

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

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

психологія. Соціальна психологія. Диференційна психологія. 

Психодіагностика.  Зміст дисципліни: Тренінг як метод групової 

Практичної 

психології 



психологічної роботи. Загальна характеристика та психологічні особливості 

організації тренінгової групи. Ведучий тренінгової групи (тренер). Розробка 

програми психологічного тренінгу. Оцінка ефективності тренінгу. 

Організація та умови проведення тренінга. Тренінгові методи. Зворотний 

зв'язок та психодіагностика у психологічному тренінгу. Викладач: доц., к. 

психол. н. Подоляк Н. М.  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія. 

Психофізіологія. Психологія особистості. Зміст дисципліни: Системні 

основи саморегуляції. Система психічної саморегуляції та її методи. 

Особистісна саморегуляція. Викладач: проф., д. психол. н. Галян І. М.  

Практичної 

психології 

14 ІV 8 Психологія управління Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Соціальна психологія, Вікова 

психологія, Педагогічна психологія, Конфліктологія.  Зміст дисципліни: 

Сутність управлінської діяльності. Зміст соціально-психологічних функцій 

керівництва. Психологія управлінських впливів. Стиль керівництва. 

Спілкування та міжособистісні стосунки в системах управління.  Викладач: 

доц., к. психол. Посацький О. В. 

Практичної 

психології 

   Правовий захист 

професійної діяльності 

психолога 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Соціальна психологія. 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.  Викладач: Хавула Р.М. 

Практичної 

психології 

   Спеціалізація «Спеціальна психологія»  

15 ІV 8 Порушення мовленнєвого 

та сенсорного розвитку 

дітей 

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

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

психологія. Соціальна психологія. Психологія особистості. Практична 

психологія. Психодіагностика. Експериментальна психологія. Спеціальна 

Практичної 

психології 



психологія. Зміст дисципліни: Екзогенно-органічні 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 – 3. 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: доц., к.ф.н. 

Стець В.І. 

Психології 

16 ІV 8 Психологічний супровід 

дітей з вадами мовлення 

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

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

психологія. Соціальна психологія. Психологія особистості. Практична 

психологія. Психодіагностика. Експериментальна психологія. Спеціальна 

психологія. Зміст дисципліни: Історія вивчення і сучасний стан проблеми 

порушень мовленнєвого розвитку у дітей. Особливості пізнавальної 

діяльності дітей з порушенням мовлення. Особистість і діяльність дитини з 

порушенням мовлення. Психологічне вивчення дітей з порушенням 

мовлення. Особливості психологічної допомоги дітям з порушенням 

мовлення. Особливості психологічного супроводу. Психологічний супровід 

дітей з порушенням мовлення у закладі дошкільної освіти. Психологічний 

супровід дітей із заїканням. Психологічний супровід молодших школярів з 

порушенням мовлення у закладі загальної середньої освіти. Викладач: ст. 

викладач Каут Н.М. 

Практичної 

психології 

   Психологічний супровід Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Психології 



дітей з розладами 

інтелектуального розвитку 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Патопсихологія, Клінічна 

психологія.  Зміст дисципліни: 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.  Викладач: ст. викл. Каут Н.М. 

   Спеціалізація «Практична психологія»  

17 ІV 8 Технології маніпулювання 

свідомістю людини та 

техніки протидії 

маніпуляції 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна психологія. 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.  Викладач: доц., к. 

психол. н. Подоляк Н. М.  

Практичної 

психології 

   Психологічна допомога 

дітям, що зазнали 

насильства 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна психологія. 

Диференційна психологія. Вікова психологія. Основи психологічного 

консультування. Основи психологічної  корекції. Зміст дисципліни: 

Насильство як феномен та соціальне явище.  Нормативно-правова база  

роботи практичного психолога з профілактики та  подолання насильства 

щодо дітей.  Здійснення профілактичної роботи в закладах загальної 

середньої освіти. Психолого-педагогічні аспекти шкільного насильства. 

Організація та технології здійснення профілактики та протидії насильству в 

установах різного соціального спрямування. Технології роботи з дітьми, які 

зазнали насильства у зарубіжній практиці. Викладач: доц., к. пед. н. 

Практичної 

психології 



Волошин С. М.  

18 ІV 8 Профілактика і корекція 

відхилень у поведінці 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Патопсихологія. Основи 

психокорекції. Психологія залежної поведінки. Зміст дисципліни: 

Відхилення у поведінці: сутність та причини виникнення. Типологія 

відхилень у поведінці. Вікові аспекти прояву відхилень у поведінці. 

Діагностика відхилень у поведінці в контексті її профілактики та 

психокорекції. Психопрофілактика відхилень у поведінці. Психологічні 

основи корекції різних видів відхилень у поведінці. Викладач: проф., д. 

пед. н.  Галян О.І. 

Практичної 

психології 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Основи психологічного 

консультування. Основи психотерапії. Основи психокорекції. 

Психодіагностика. Зміст дисципліни: Технологія організації сімейного 

консультування. Види допомоги у консультуванні батьків. Консультування 

батьків з приводу труднощів у взаєминах з дітьми. Консультування батьків 

з приводу їх власних проблем. Корекція позиції та ставлень батьків 

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

Практичної 

психології 
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Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.1 ІІ 3 Соціально педагогічна 

робота з дитячими та 

молодіжними 

організаціями 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

педагогіка. Методи та технології роботи соціального педагога. Зміст 

дисципліни: Теоретичні засади діяльності молодіжних та дитячих 

громадських організацій. Історія зародження та формування молодіжних 

та дитячих громадських організацій. Виникнення та розвиток 

молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні на сучасному 

етапі. Особливості молодіжного та дитячого руху в Україні. Робота 

соціального педагога з молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями. Робота соціального педагога з неформальними 

молодіжними групами та об’єднаннями. Викладач: к.п.н, доц. 

Зубрицький І.Я. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

1.2 ІІ 3 Соціальна робота в 

Україні 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до 

спеціальності. Теорія та методи соціальної роботи. Зміст дисципліни: 

Соціальна робота як практична діяльність та навчальна дисципліна. 

Історія розвитку та становлення соціальної роботи в Україні. Політико-

правові засади та етичні принципи соціальної роботи в Україні. 

Застосування теорій та моделей у практиці соціальної роботи. Процес та 

методи соціальної роботи. Соціальна робота з різними цільовими 

групами та категоріями клієнтів. Особливості соціальної роботи у різних 

сферах життєдіяльності суспільства. Викладач: к.п.н, доц. Зубрицький 

І.Я. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



2.1 ІІ 4 Корекційно-

реабілітаційна робота з 

дітьми групи ризику 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до 

спеціальності соціальна робота. Соціальна педагогіка. Зміст 

дисципліни: Становлення і розвиток засад соціальної реабілітації та 

корекційної роботи в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної 

думки. Соціальна реабілітація дітей як соціально-педагогічна проблема. 

Сучасні технології корекційно-реабілітаційної роботи. Особливості 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами до 

навчання в школі. Корекційно-реабілітаційна  робота з дітьми з вадами 

психофізичного розвитку в умовах реабілітаційного центру. 

Корекційно-реаблітаційна робота при порушеннях поведінки дітей. 

Зміст та особливості корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Викладач: 

к.п.н., доц. Смеречак Л.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

2.2 ІІ 4 Комунікативні 

технології в діяльності 

соціального педагога 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Технології 

соціальної роботи. Зміст дисципліни: Вербальні та невербальні засоби 

спілкування, їх характеристика та значення. Правила та зони 

спілкування соціального педагога і клієнта. Закони риторики та 

значення їх урахування у процесі комунікативної взаємодії соціального 

педагога з клієнтом/группою. Викладач: к.п.н., доц. Гордієнко Н.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.6 

(4) 

ІІІ 5 Основи корекційної 

педагогіки 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

педагогіка. Саморозвиток та соціалізація особистості. Зміст 

дисципліни: Корекційна педагогіка в системі наук про людину. Основні 

поняття корекційної педагогіки. Діти з порушеннями  психофізичного 

розвитку як суб’єкт корекційної освіти. Корекційне навчання дітей 

із порушеннями слухової функції. Корекційне навчання дітей з 

порушеннями зору. Корекційне навчання дітей із порушеннями 

мовлення. Корекційне навчання дітей з порушеннями пізнавальної 

діяльності. Особливості корекційної роботи з дітьми з порушеннями 

емоційно-вольової сфери. Корекційне навчання дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату. Викладач: к.п.н., доц. Смеречак Л.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



5.7 

(4) 

ІІІ 5 Соціальне виховання Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для викладання: Соціальне 

виховання. Зміст дисципліни:Соціально-виховна робота як складова 

сучасної соціально-педагогічної теорії та практики. Соціально-виховна 

робота з попередження та подолання агресії, жорстокості та насильства 

у дитячо-молодіжному середовищі  Методичні засади організації 

соціально-виховної роботи з педагогічно занедбаними, «дітьми вулиці» 

(безпритульними, бездоглядними).Організаційно-методичні особливості 

соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю делінквентної 

поведінки .Особливості соціально-виховної роботи з неповнолітніми, 

схильними до різних видів адиктивної поведінки. Виховна робота 

соціального педагога з дітьми з особливостями психофізичного 

розвитку. Інклюзивна освіта.Виховна робота соціального педагога в 

закладах державної системи опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Формування здорового способу життя в 

системі соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю. Викладач: 

к.ф.н., доц. Фляк М.М. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.8 

(5) 

ІІІ 6 Прикладні арт-

педагогічні та арт-

терапевтичні методики в 

соціальній роботі 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

профілактика. Інклюзивна освіта. Конфліктологія та методи розв’язання 

конфліктів. Зміст дисципліни: Основні категорії арт-педагогіки та арт-

терапії. Функції і принципи арт-педагогічної і арт-терапевтичної 

взаємодії. Організація арт-педагогічного й арт-терапевтичного процесу. 

Арт-педагогічні й арт-терапевтичні прийоми в роботі з підлітками, що 

мають відхилення від загальноприйнятих норм поведінки. Вимоги до 

використання арт-педагогічних і арт-терапевтичних технік у груповій 

роботі з дітьми та молоддю. Викладач: д.п.н., проф. Логвиненко Т.О 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



5.9 

(5) 

ІІІ 6 Соціально-педагогічна 

реабілітація  

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

педагогіка. Основи корекційної педагогіки. Соціальна профілактика. 

Зміст дисципліни: Загальнотеоретичні основи соціально-педагогічної 

реабілітації. Становлення і розвиток засад реабілітаційної педагогіки в 

історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки. Нормативно-

правове регулювання соціально-реабілітаційної діяльності. Технології 

соціально-педагогічної реабілітації. Проблеми виховання дітей у сім’ї та 

реабілітаційна робота з нею. Порушення у процесі пристосування 

дитини до школи і необхідність у соціально-педагогічній реабілітації. 

Соціально-педагогічна реабілітація дітей із тимчасовими труднощами у 

навчанні. Соціально-педагогічна реабілітація дітей із порушеннями 

соматичного здоров’я. Соціально-педагогічна реабілітація при 

порушеннях поведінки дітей. Соціально-педагогічна реабілітація 

неповнолітніх, які опинились у складних життєвих обставинах, в умовах 

центру реабілітації. Соціально-педагогічна реабілітація безпритульних 

та бездомних дітей. Соціально-педагогічна реабілітація жінок, 

постраждалих від насильства в сім’ї. Соціально-педагогічна реабілітація 

внутрішньо-переміщених осіб. Викладач: к.п.н., доц. Смеречак Л.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

6.7 

(8) 

ІІІ 6 Соціальна робота з 

різними типами сімей  

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

підсумкового контролю: залік. 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 



6.8 

(8) 

ІІІ 6 Соціальне страхування  Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

політика. Соціальна робота в Україні. Зміст дисципліни: Сутність, 

принципи, роль соціального страхування та його державне регулювання. 

Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Медичне 

страхування. Страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійних захворювань. Соціальне страхування на випадок 

безробіття. Державне й недержавне пенсійне страхування. Викладач: 

к.п.н., доц. Зубрицький І.Я. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.5 

(10) 

ІV 7 Математичні методи в 

соціальній роботі 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

робота з різними групами клієнтів. Теорія і методи соціальної роботи. 

Зміст дисципліни: Теоретичні та методологічні основи використання 

статистичних методів для математичної обробки даних психологічних 

досліджень. Багатофункціональні статистичні критерії. Кореляційний 

аналіз результатів обробки інформації. Методи статистичної обробки 

результатів експерименту. Викладач: к.п.н., доц. Гук О.В. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.6 

(10) 

ІV 7 Соціально-педагогічне 

консультування 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

Консультування як напрям діяльності соціального педагога. Зміст 

дисципліни: Професійні вимоги до особистості соціального педагога-

консультанта. Вербальний і невербальний контакт у консультативній 

взаємодії. Техніки формулювання питань у консультативному процесі. 

Соціально-педагогічне консультування з проблем сім’ї. Соціально-

педагогічне консультування в загальноосвітніх закладах. 

Консультативна соціально-педагогічна допомога клієнтам різних 

вікових груп. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



6.1 

(13) 

ІV 7 Практикум з соціальної 

роботи  

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Технології 

соціальної роботи. Менеджмент соціальної роботи. Технології соціально 

педагогічної роботи з дітьми та молоддю. 

Зміст дисципліни: Проектування в соціальній роботі. Види проектних 

стратегій. Технології розробки соціальних проектів. Методи і методики 

соціального проектування. Самопрезентація: типи, види, засоби. 

Стратегії самопрезентації. Форми та технології  само презентації. 

Викладач: д.п.н., проф. Логвиненко Т.О. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

6.2 

(13) 

ІV 7 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 

6.8 

(5) 

IV 7 Документознавство в 

соціальній роботі  

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

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і 

методи соціальної роботи. Менеджмент соціальної роботи. Зміст 

дисципліни: Документування у підготовці майбутніх соціальних 

працівників. Сутнісно - функціональний аналіз понять документу, 

документування, документознавства. Картки обліку роботи із сім’єю чи 

особою та акти оцінки потреб особи (сім’ї), що перебуває у складних 

життєвих обставинах та обстеження матеріально-побутових умов як 

обов’язкові структурні елементи особової справи. Планування як 

різновид роботи соціального працівника із різними категоріями 

населення. Викладач: к.п.н., ст.викл. Свйонтик О.О. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



6.9 

(5) 

IV 7 Соціальна робота з 

клієнтами в складних 

життєвих обставинах  

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

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до 

спеціальності. Технології соціально-педагогічної роботи. Зміст 

дисципліни: Мета, предмет і завдання навчальної дисципліни. Основні 

поняття курсу. Теоретико-практичний аналіз явища «складні життєві 

обставини» у соціально-педагогічній науці. Види соціально-

педагогічних послуг, що надаються клієнтам у складних життєвих 

обставинах. Науково-педагогічна класифікація категорій клієнтів, які 

опинилися у складних життєвих обставинах та технології соціально-

педагогічної роботи з ними. Соціально-педагогічна діяльність з сім’ями, 

що опинилися у складних життєвих обставинах. Особливості здійснення 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами та дітьми, що 

залишилися без батьківського піклування. Соціально-педагогічна робота 

з сім&apos;єю, що виховує дитину із обмеженими можливостями. 

Соціально-педагогічна робота з дітьми, що стали жертвами насильства. 

Особливості соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці». 

Подолання важких життєвих обставин та кризових ситуацій в 

освітньому середовищі. Викладач: к.п.н., доц. Клим М.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

2.4 

(2) 

IV 8 Недержавний сектор у 

соціальній сфері  

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальний 

захист. Соціальна робота з різними групами клієнтів. Теорія і методи 

соціальної роботи. Зміст дисципліни: Розвиток соціальної сфери в 

Україні. Недержавний сектор (неурядові організації) в соціальній сфері. 

Розвиток благодійництва та меценатства в Україні. Волонтерський рух. 

Управління персоналом та соціальними процесами в недержаному 

секторі в соціальній сфері. Прийняття рішень в неурядових організаціях 

соціальної сфери. Викладач: к.п.н., доц. Гук О.В.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



2.5 

(2) 

IV 8 Соціальна геронтологія  Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

робота з людьми похилого віку. Зміст дисципліни: Історичні основи 

розвитку соціальної геронтології. Старіння населення як соціально 

демографічний процес. Проблеми людей похилого віку. Організація 

медико-соціальної допомоги в геронтології. Форми та методи роботи з 

людьми похилого віку. Етичні проблеми соціальної роботи з населенням 

старшого віку. Технологія соціальної роботи з населенням старшого 

віку. Викладач: к.п.н., доц. Ревть А.Б. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

5.9 

(12) 

IV 8 Вулична соціальна 

робота  

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

педагогіка. Технології соціально-педагогічної роботи. Зміст 

дисципліни: Напрями та сфера роботи соціального педагога з «дітьми 

вулиці». Нормативно-правові та етичні засади реалізації державної 

політики щодо попередження бездоглядності та безпритульності дітей. 

Методи соціально-педагогічної діяльності з «дітьми вулиці». Моделі 

соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці». Характеристика 

ресурсів соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці».Зовнішні та 

внутрішні ресурси організації соціально-педагогічної роботи з дітьми 

вулиці. Розробка та впровадження соціальних проектів у контексті 

захисту «дітей вулиці». Організаційні засади роботи притулків та 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Викладач: к.п.н., 

доц. Клим М.І. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 



6.0 

(12) 

IV 8 Соціально педагогічна 

робота з дитячими та 

молодіжними 

організаціями  

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціальна 

педагогіка. Методи та технології роботи соціального педагога. Зміст 

дисципліни: Теоретичні засади діяльності молодіжних та дитячих 

громадських організацій. Історія зародження та формування молодіжних 

та дитячих громадських організацій. Виникнення та розвиток 

молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні на сучасному 

етапі. Особливості молодіжного та дитячого руху в Україні. Робота 

соціального педагога з молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями. Робота соціального педагога з неформальними 

молодіжними групами та об’єднаннями. Викладач: к.п.н, доц. 

Зубрицький І.Я.  

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

7.7 

(8) 

IV 8 Професійна творчість в 

соціальній сфері  

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

підсумкового контролю: екзамен. Основа для викладання: Соціальна 

робота. Зміст дисципліни: Творчість як філософський, соціальний та 

педагогічний феномен. Творчість і педагогіка. Історія розвитку 

педагогіки творчості.Творче мислення як центральна психологічна 

ланка творчої діяльності. Творчість соціального працівника та 

інноваційна діяльність. Формування і розвиток творчої особистості 

соціального процівника. Викладач: к.ф.н., доц. Фляк М.М. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

7.8 

(8) 

IV 8 Формування здорового 

способу життя  

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

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Історія 

соціальної педагогіки», «Соціальна педагогіка». Зміст дисципліни: 

Зміст поняття «здоровий спосіб життя». Об’єкт та методологічні основи 

дисципліни «Формування здорового способу життя». Історія 

становлення культури здорового способу життя. Основні завдання 

дисципліни як складової професійної діяльності соціальноготпедагога у 

виробленні валеологічної культури. Фізичний розвиток і методи його 

дослідження. Фізичне виховання як складова частина здорового способу 

життя. Основні системи психоемоційного оздоровлення. Основні 

оздоровчі системи фізичного розвитку. Здорове харчування як основа 

здорового способу життя. Викладач: к.п.н., ст.викл. Свйонтик О.О. 

Соціальної 

педагогіки та 

корекційної 

освіти 

 

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


