
СОЦІАЛЬНА ЛОГОПСИХОЛОГІЯ 

Викладач – к.психол.н., Руденко Наталія Миколаївна 

 

Кількість кредитів – 3 

Семестр – 5 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Соціальна логопсихологія» належить до дисциплін за 

вибором циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта. 

Мета дисципліни: набуття академічної (професійної) кваліфікації для фахівця 

спеціальної освіти у дошкільних, загальноосвітніх закладів з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням, спеціальних закладах освіти, формування професійних 

компетентностей у галузі спеціальної психології. 

Завдання: 

- формування понятійно-категоріального апарату дисципліни; 

- ознайомлення з досягненнями сучасної теорії і практики вітчизняної й 

зарубіжної спеціальної психології;  

- ознайомлення з методами соціальної логопсихології; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою соціального розвитку 

дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (ПМР); 

- вивчення впливу порушень мовлення на соціальну взаємодію та розвиток 

дитини з ПМР; 

- оволодіння науково обґрунтованими методами психолого-педагогічної 

діагностики особливостей соціального розвитку дитини з порушеннями мовлення; 

- удосконалення навичок застосування технології соціально-психологічного 

обстеження й визначення головних напрямів психокорекції та профілактики 

порушень у розвитку дітей з ПМР. 

 

Очікувані результати навчання курсу 

У ході вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти набувають наступних 

програмних компетентностей: 

1.Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у галузі спеціальної та інклюзивної освіти або у процесі 

навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів дефектології і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

2.Загальні компетентності: 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

3.Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

• Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження 

життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими 

освітніми потребами.  



• Здатність планувати та організовувати освітньо-корекційну роботу з 

урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, 

зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей 

осіб із особливими освітніми потребами. 

• Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з 

дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати 

методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 

• Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного 

дослідження, статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати 

достовірність результатів дослідження. 

Очікувані результати навчання 

За результатами вивчення дисципліни «Соціальна логопсихологія» студенти 

мають знати і вміти: 

• Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до спеціалізації, 

застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої 

інформації, узагальнювати результати дослідження.  

• Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження 

життєдіяльності у контексті професійних завдань. 

• Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність. 

• Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями 

(інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати 

корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових 

особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 

12.00 до 14.00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка, 

щочетверга з 15.00-17.00. 

 

E-mail викладача: nataliia.rudenko@rshu.edu.ua 


