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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліни «Основи психосоматики» є вибірковим компонентом у процесі 
фахової підготовки майбутнього логопеда. 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи психосоматики» значно підвищиться, 
якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував, або паралельно опановує матеріалом таких 
дисциплін як: «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології», «Основи генетики», 
«Психологія». 

Мотивація здобувачів вищої освіти здійснюється через використання різноманітних 
організаційних форм та методів навчання і виконання завдань практичного спрямування; 
актуалізацію життєвих планів та мрій щодо професійної самореалізації. 

Спільна (групова) діяльність відбувається у ході лекцій, практичних (семінарських), 
лабораторних занять між здобувачами вищої освіти, викладачем і здобувачами вищої освіти.  

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти займає провідне місце у вивченні вибіркового 
компоненту «Основи психосоматики» та передбачає виконання практичних завдань, проведення 
суб’єктивної діагностики з метою виявлення суб’єктивної картини фізичних скарг, аналіз 
отриманих результатів самодіагностики.  

Мета дисципліни: формування у здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 016 
Спеціальна освіта  інтегральної та професійних компетентностей, що дозволяють включати знання 
основ психосоматики в систему психологічного супроводу осіб з ООП.  

Завдання дисципліни:  
– розкрити зміст базових теоретичних засад психосоматики;  
 – ознайомити студентів з аспектами прояву різних психосоматичних захворювань, чинниками та 
механізмами їх виникнення;  
 – ознайомити з психологічними методами діагностики та психотерапії психосоматичних хворих. 

Очікувані результати вивчення курсу 
Загальні компетентності (КЗ) 

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні 
знання у сфері професійної діяльності.  
СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну 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.  
СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, 
психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з 
інвалідністю в різних типах закладів. 
СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного дослідження, 
статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати достовірність результатів дослідження. 
СК-16. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання 
РН1. 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.  
РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних 
задач спеціальної та інклюзивної освіти.  
РН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності 
у контексті професійних завдань. 
 РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики 
психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів 
оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо 
створення найоптимальніших умов для здобуття освіти.  
РН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психологопедагогічної діагностики 
осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних 
відмінностей.  
РН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.  
РН10. 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.  
РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 
послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності 
дитини з особливими освітніми потребами 
РН17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації. 
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