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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Логопедія» є нормативним документом 

Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки 

першого (бакалаврського) рівня відповідно до навчального плану для напряму підготовки 

6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» денної форми навчання.  

Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяг 

знань, які повинен опанувати здобувач першого (бакалаврського) рівня відповідно до вимог 

освітньо-професійної програми, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Логопедія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

Метою навчальної дисципліни «Логопедія» є формування у  здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня теоретико-методологічних знань про порушення писемного мовлення, 

заїкання, порушення голосу, як мовленнєвих розладів, причин, що її викликають, шляхів 

подолання та попередження; надати практичні навички роботи з дітьми на основі засвоєних 

прийомів виявлення, корекції та профілактики зазначених мовленнєвих розладів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни  «Логопедія» є: 

– надати здобувачам першого (бакалаврського) рівня теоретичні знання щодо загальної 

характеристики мовленнєвих порушень: дислексії, дисграфії, дизорфоргафії, заїкання, порушень 

голосу, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень 

мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого навчання та виховання; 

– сформувати у здобувачів першого (бакалаврського) рівня уміння правильно діагностувати 

вищеозначені мовленнєві вади та визначати ефективні шляхи корекційного впливу на розвиток 

дітей із ТПМ; 

– ознайомити здобувачів першого (бакалаврського) рівня з питаннями організації 

логопедичної допомоги та профілактики даних мовленнєвих порушень.  

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетентностей: 

1. Загальні   

 Світоглядна Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 

Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 

Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої 

професії.  

 Комунікативна Здатність до міжособистісного спілкування,  

емоційної стабільності, толерантності. 

Здатність  працювати у команді. 

 Інформаційна Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з 

різних джерел для розгляду конкретних питань. 

Здатність до ефективного використання інформаційних 

технологій в соціальній і професійній діяльності 

 Науково-

дослідницька 

Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі 

аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 

Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового 

спрямування. 

 Самоосвітня Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху 

2. Фахові  



 Організаційна Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів. 

 Медико-біологічна Здатність оцінити структуру дефекту при порушеннях 

мовлення та функцій сенсорних систем; потенційні можливості 

розвитку різних сторін особистості кожної з категорії дітей з 

такими вадами. 

 Психолінгвістична Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і 

свідомості; розуміння психолінгвістичної моделі мовленнєвої 

діяльності 

 Корекційно-

педагогічна 

Володіння знаннями і здатністю до раціонального вибору і 

реалізації корекційно-освітніх програм, методик і технологій 

корекції порушень мовленнєвого розвитку в умовах 

особистісно-орієнтованого підходу до розвитку осіб з 

психофізичними порушеннями. 

Володіння знаннями та розуміння сучасних підходів до 

вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної 

адаптації осіб з психофізичними порушеннями в освітніх 

закладах, закладах соціального захисту та охорони здоров’я. 

 Корекційно-

методична 

Застосовувати уміння: планувати освітньо-корекційну роботу з 

урахуванням структури порушення, актуального стану і 

потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями 

мовлення; здійснювати корекційно-педагогічну діяльність в 

установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту; 

організовувати корекційно-розвивальне освітнє середовище, 

добирати і використовувати навчально-методичне 

забезпечення. 

Здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, 

інформаційні технології у роботі з дітьми, які мають 

порушення психофізичного розвитку в умовах навчальних 

закладів і реабілітаційних установ. 

 Логодіагностична  Володіння комплексом логодіагностичних методик визначення 

рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої 

діяльності. 

Здатність продемонструвати інтегрування результатів 

діагностування у процесі складання логопедичного 

заключення. 

 Логокорекційна Здатність здійснювати цілеспрямований добір методик і 

технологій для корекції психомоторного та мовленнєвого 

розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення; 

Володіння методиками і технологіями корекції та розвитку 

мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих порушеннях. 

Здатність використовувати ігрову діяльність для формування та 

корекції правильного дихання, артикуляційних укладів, 

вимови, накопичення словника, вдосконалення граматичних 

форм мовлення, розвитку фонематичного сприймання; 

когнітивного розвитку. 

 

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач першого (бакалаврського) рівня повинен 

продемонструвати такі результати навчання: 

Здатність продемонструвати знання і розуміння причин, механізмів, структури, 

симптоматики дислексії, дисграфії, дизорфографії, заїкання, порушень голосу. 



Здатність провести кваліфіковане психолого-педагогічне і логопедичне обстеження дітей 

різного віку з розладами писемного мовлення, заїкання, осіб із порушеннями голосу.  

Здатність проаналізувати результати психолого-педагогічного обстеження з метою 

визначення  особливостей  мовленнєвого та психічного розвитку дітей з означеними розладами. 

Здатність продемонструвати володіння методиками та технологіями диференційованої 

діагностики для визначення виду порушень мовлення. 

Здатність продемонструвати володіння методиками та технологіями корекційної та 

компенсаторної роботи вчителя-логопеда з дітьми різного віку, які мають порушення писемного 

мовлення; з дітьми, підлітками та дорослими із заїканням; з особами із порушенням голосу.  

Здатність продемонструвати знання і розуміння щодо впровадження в практику різних 

профілактичних засобів з метою попередження вторинних і подальших відхилень у розвитку 

дітей. 

Здатність проконсультувати дітей та дорослих із заїканням; дітей різного віку із розладами 

писемного мовлення та їх батьків; осіб із порушенням голосу. 

Здатність продемонструвати базові медико-біологічні, лінгвістичні, психологічні і 

педагогічні знання з професії у процесі забезпечення психолого-педагогічного супроводу осіб із 

заїканням; дітей різного віку з порушеннями писемного мовлення; осіб із порушенням голосу з 

урахуванням їхніх психофізичних, вікових та індивідуальних особливостей. 

Здатність продемонструвати на достатньому рівні навички працювати самостійно та в групі 

під час практичних та семінарських занять. 

Здатність продемонструвати на базовому рівні знання і здатність до раціонального вибору і 

реалізації методик і технологій корекції означених розладів в умовах особистісно-орієнтованого 

підходу до освіти і розвитку осіб з психофізичними порушеннями; уміння здійснювати освітньо-

корекційну роботу з урахуванням структури порушення, актуального стану і потенційних 

можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення; здійснювати корекційно-педагогічну 

діяльність в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. 

Реалізація завдань для досягнення результатів навчальної дисципліни здійснюється шляхом 

використання як традиційних технологій, методів і форм навчання, так і інноваційних технологій, 

активних та інтерактивних форм проведення занять.  

Вивчення навчальної дисципліни «Логопедія» базується згідно з вимогами Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 

На практичних заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, 

узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й 

уміння.  

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 

216 год., з них 34 год. – лекції, 36 год. – практичні заняття, самостійна робота – 100 год., 

модульний контроль – 10 год., 36 год. – семестровий контроль. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Логопедія» завершується складанням 

екзамену. 



І. Опис предмета навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6  

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 

 
нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010105 «Корекційна освіта 

(логопедія)» 

 

Модулів – 5 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

 

Семестр  

Загальна кількість годин 

– 216 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

перший (бакалаврський)  

 

34 год. 

Практичні 

36 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

100 год. 

Семестровий контроль 

36 год. 

Модульний контроль 

10 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 



 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного 

мовлення 

1. Характеристика писемного 

мовлення з позицій 

психолінгвістичного підходу 

 10 2 2  6  

2. Загальна характеристика вад 

писемного мовлення 
 10 2 2  6  

3. Симптоматика дисграфії, 

дислексії, дизорфографії 
 10 2 2  6  

4. Класифікація дисграфії, 

дислексії та дизорфографії 
 10 2 2  6  

Разом 42 40 8 8  24 2 

Змістовий модуль 2. Сучасні підходи до діагностики та подолання 

порушень писемного мовлення 

5.  Діагностика дисграфії, 

дислексії, дизорфографії 
 10 2 2  6  

6. Методика подолання різних 

типів стійких помилок у 

писемному мовленні дітей  

 10 2 4  6  

7. Корекція та розвиток 

психічних процесів та 

розумових операцій у дітей 

із дисграфією, дислексією та 

дизорфографією 

 10 2 2  6  

Разом 34 32 6 8  18 2 

Змістовий модуль 3. Науково-теоретичні засади вивчення заїкання 

8. Поняття, причини виникнення та 

симптоматика  

заїкання 

 12 2 2  6  

9. Класифікація заїкання  10 2 2  6  

Разом 22 20 4 4  12 2 

Змістовий модуль 4. Сучасні підходи до діагностики та подолання заїкання  

10. Обстеження осіб із 

заїканням 
 10 2 2  6  

11. Лікувально-педагогічний 

комплекс подолання 

заїкання у дошкільників 

 10 2 2  6  

12. Сучасні методики та 

технології подолання 

заїкання в учнів, підлітків та 

дорослих 

 10 2 2  6  



13. Профілактика заїкання  10 2 2  6  

Разом 42 40 8 8  24 2 

Змістовий модуль 5. Порушення голосу та система корекційного впливу з 

метою їх подолання 

14. Голос та його акустичні 

властивості.  
 8 2 2  4  

15 Обстеження голосових 

порушень 
 10 2 2  6  

16 Класифікація порушень 

голосу 
 10 2 2  6  

17 Методика корекційної 

роботи 
 10 2 2  6  

Разом 40 38 8 8  22 2 

Семестровий контроль 36       

Разом за навчальним планом 216 70 34 36  100 10 



ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Лекція 1. Характеристика писемного мовлення з позицій 

психолінгвістичного підходу 

Суть поняття ―писемне мовлення‖. Відмінність писемного мовлення від 

усного. Становлення механізмів писемного мовлення в онтогенезі. 

Психофізіологічні механізми письма та читання. Передумови формування 

писемного мовлення. 

Основна література: 2, 6, 7, 10, 11. 

Додаткова література: 20, 24, 26, 27, 32, 34. 

 

Лекція 2. Загальна характеристика вад писемного мовлення. 

Клінічний, психофізіологічний, психолого-педагогічний та лінгвістичний 

аспекти вивчення порушень писемного мовлення. Етіологія та патогенез дисграфії, 

дислексії, дизорфографії. 

Основна література: 2, 3, 5, 6, 7. 

Додаткова література: 14, 19, 24, 29, 32, 34. 

 

Лекція 3. Симптоматика дисграфії, дислексії, дизорфографії. 

Характеристика типових помилок писемного мовлення. Суть фонетичного 

принципу письма. Основні типи фонетичних помилок,  причини та механізми їх 

виникнення. Графічні та оптико-просторові помилки писемного мовлення. Їх типи, 

причини та механізми. Суть морфологічного принципу письма. Типи, причини та 

механізми морфологічних та синтаксичних помилок. Орфографічна навичка. 

Психологічні та мовленнєві передумови оволодіння орфографічними уміннями та 

навичками. Особливості оволодіння орфографією молодшими школярами із ЗНМ. 

Основна література: 2, 3, 5, 7. 

Додаткова література: 21, 26, 30, 34, 37. 

 

Лекція 4. Класифікація дисграфії, дислексії та дизорфографії. 

Огляд та характеристика різних класифікацій порушень писемного мовлення. 

Характеристика порушень письма та читання у дітей із вадами звукової системи 

мови. Порушення письма та читання у дітей із ЗНМ та НЗНМ. 

Основна література: 2, 6, 7. 

Додаткова література: 21, 26, 30, 34. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ 

ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 



Лекція 1. Діагностика дисграфії, дислексії, дизорфографії. 

Вивчення писемної продукції дітей із ФФНМ та ЗНМ. Обстеження 

мовленнєвих процесів у дітей із дисграфією, дислексією. та дизорфографією. 

Особливості сприймання мовлення на сенсорно-перцептивному рівні. Дослідження 

лексико - граматичної сторони мовлення та стану зв’язного мовлення. Вивчення не 

мовленнєвих процесів та розумових операцій у дітей із дисграфією, дислексією та 

дизорфографією. Дослідження стану сформованості орфографічних умінь та 

навичок. 

Основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13. 

Додаткова література: 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 30,34, 35. 

 

Лекція 2. Методика подолання різних типів стійких помилок у писемному 

мовленні дітей 

Усунення помилок на заміну та змішування літер. Розвиток сприймання 

мовлення на сенсорно-перцептивному рівні. Усунення помилок на пропуски, 

перестановки та додавання літер. Методика формування навичок фонематичного 

аналізу та синтезу. Формування гностико-праксичних функцій. Методика розвитку 

зорово-просторового сприймання, уявлень, зорового аналізу та синтезу. Розвиток та 

корекція ручної моторики  у дітей з вадами письма. Формування морфологічних та 

синтаксичних узагальнень, аналізу та синтезу у дітей із ЗНМ, які мають порушення 

читання та письма. Логопедична робота над наголосом. Корекція порушень лексико-

граматичної сторони мовлення у дітей із дисграфією, дислексією та 

дизорфографією. Логопедична робота над зв’язним мовленням. 

Основна література: 2, 6, 7, 11. 

Додаткова література: 14, 26, 30, 34, 37. 

 

Лекція 3. Корекція та розвиток психічних процесів та розумових операцій 

у дітей із дисграфією, дислексією та дизорфографією 

Корекційна робота з розвитку мовно-слухової, зорової, моторної пам’яті; 

оптико-просторового гнозису, слухової та зорової уваги, розумових операцій 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, дії за аналогією, 

симультанно-сукцесивних функцій на логопедичних заняттях. 

Основна література: 2, 6, 7, 11. 

Додаткова література: 14, 15, 22, 23, 30, 34, 35. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЗАЇКАННЯ 

 

Лекція 1. Поняття, причини виникнення та симптоматика заїкання 

Сучасне визначення заїкання. Поняття факторів схильності (ті, що сприяють 

появі мовленнєвого розладу) та факторів виникнення (ті, що призводять та 

безпосередньо викликають зазначене порушення). Клініко-фізіологічна 

характеристика заїкання. Фізіологія заїкання. Симптоматика заїкання.  

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 



Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Лекція 2. Класифікація заїкання 

Мовленнєві судоми (за типологією, за місцем локалізації, за силою та 

ступенем виразності). Феномен фіксованості на ваді: нульовий ступінь, помірний 

ступінь, виражений ступінь. Класифікація заїкання (характеристика неврозоподібної 

форми заїкання та невротичної форми заїкання). Психологічні особливості 

особистості заїкуватих. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ 

 

Лекція 1. Обстеження осіб із заїканням  

Клінічне та психолого-педагогічне обстеження заїкуватих. Складання картки 

обстеження. Визначення характеру, тяжкості та форми заїкання з метою розробки 

індивідуальної програми логопедичних занять. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Лекція 2. Лікувально-педагогічний комплекс подолання заїкання у 

дошкільників 

Комплексний підхід до подолання заїкання. Дидактичні основи логопедичних 

занять із заїкуватими дітьми. Свідомість та активність дітей на заняттях. Наочність 

та технічні засоби навчання. Методика логопедичних занять із заїкуватими 

дошкільниками.  

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Лекція 3. Сучасні методики та технології подолання заїкання в учнів, 

підлітків та дорослих  

Методики логопедичних занять з подолання заїкання у дітей шкільного віку. 

Логопедична робота з підлітками та дорослими, що заїкаються. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Лекція 4. Профілактика заїкання 

Ефективність подолання заїкання. Критерії оцінювання мовлення після 

проведеного курсу логопедичних занять. Профілактика заїкання.  

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 

ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ ТА СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ З 

МЕТОЮ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 

Лекція 1. Голос та його акустичні властивості.  

Поняття про голос, як явище. Види голосу з точки зору механізму утворення. 

Акустичні властивості голосу: сила, тембр, висота, резонанс. Механізм 

голосоутворення. Вікові особливості голосу. Історія розвитку фонопедії. 

Основна література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 17, 33. 
 

Лекція 2. Обстеження голосових порушень 

Клінічне обстеження голосу. Схема обстеження голосу. Суб’єктивні методи 

дослідження. Об’єктивні методи дослідження: мікроларингоскопія, 

ларингостробоскопія, ехографія, КТ, МРТ, спектральний аналіз голосу, 

фонетографія, електроміографія, аудіо логічне обстеження. Логопедичне 

обстеження голосу: загальна характеристика мовлення, будова і функції 

артикуляційного апарату, стан дихальної фонації, перцептивна оцінка голосу. 

Основна література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 17, 33. 
 

Лекція 3. Класифікація порушень голосу 

Сучасна класифікція порушень голосу. Функціональні розлади голосової 

функції та їх причини. Поняття гіпотонусної дистонії, гіпертонусної дистонії, 

спастичної дистонії, мутаційної дистонії, фонастенії та функціональної афонії, 

органічної дистонії. Органічні розлади голосової функції та їх причини. 

Основна література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 17, 33. 
 

Лекція 4. Методика корекційної роботи 

Поняття фонопедії, її мета та завдання. Корекційна робота при 

функціональних порушеннях голосу. Корекційна робота при парезах чи паралічах 

гортані. Корекційна робота після  резекції гортані. Розгляд методики С. Таптпової. 

Голосоутворюючі апарати.  

Основна література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 17, 33. 
 



IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГОПЕДІЯ» 

VIІ семестр 

Разом: 216 год., з них 34 год. – лекції, 36 год. – практичні заняття, самостійна робота – 100 год., 

 модульний контроль – 10 год., семестровий контроль – 36 год. 

 
Модулі Змістовий модуль 1 

Назва модуля Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного мовлення (73 балів) 

Лекції 1 2 3 4 

Теми лекцій Характеристика писемного 

мовлення з позицій 

психолінгвістичного підходу 
(1 б.) 

Загальна характеристика вад 

писемного мовлення (1 б.) 
Симптоматика дисграфії, 

дислексії, дизорфографії 
(1 б.) 

Класифікація дисграфії, дислексії 

та дизорфографії (1 б.) 

Бали за роботу на 

практ.  
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Теми практичних 

занять 
Характеристика писемного 

мовлення з позицій 

психолінгвістичного підходу 
(1 б.) 

Загальна характеристика вад 

писемного мовлення (1 б.) 
Симптоматика дисграфії, 

дислексії, дизорфографії 
(1 б.) 

Класифікація дисграфії, дислексії 

та дизорфографії (1 б.) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 
модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

 

 

 



 
Модулі Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва модуля Сучасні підходи до діагностики та подолання порушень писемного 

мовлення (67 балів) 

Науково-теоретичні засади вивчення заїкання 

(49 балів) 

Лекції 1 2 3 1 2 

Теми лекцій Діагностика дисграфії, 

дислексії, 

дизорфографії  

(1 б.) 

Методика подолання 

різних типів стійких 

помилок у писемному 

мовленні дітей  

(1 б.) 

Корекція та розвиток 

психічних процесів та 

розумових операцій у 

дітей із дисграфією, 

дислексією та 

дизорфографією  

(1 б.) 

Поняття, причини виникнення 

та симптоматика  

заїкання  

(1 б.) 

 

Класифікація заїкання 

(1 б.) 

Бали за роботу на 

практ.. 
5 балів 10 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Теми практичних 

занять 
Діагностика дисграфії, 

дислексії, 

дизорфографії 

(1 б.) 

Методика подолання 

різних типів стійких 

помилок у писемному 

мовленні дітей 

(2 б.) 

Корекція та розвиток 

психічних процесів та 

розумових операцій у 

дітей із дисграфією, 

дислексією та 

дизорфографією 

(1 б.) 

Поняття, причини виникнення 

та симптоматика  

заїкання 

 (1 б.) 

Класифікація заїкання 

(1 б.) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 
модульна контрольна робота 1 (25 балів) модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

 

 

 

 

 

 



 
Модулі Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва модуля Сучасні підходи до діагностики та подолання порушень 

писемного мовлення (73 бали) 

Порушення голосу та система корекційного впливу з 

метою їх подолання (73 бали) 

Лекції 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теми лекцій Обстеження 

осіб із 

заїканням 

(1 б.) 

Лікувально-

педагогічний 

комплекс 

подолання 

заїкання у 

дошкільників 

(1 б.) 

Сучасні 

методики та 

технології 

подолання 

заїкання в 

учнів, підлітків 

та дорослих 

(1 б.) 

Профілактика 

заїкання 

(1 б.) 

Голос та його 

акустичні 

властивості 

(1 б.) 

Обстеження 

голосових 

порушень 

(1 б.) 

Класифікація 

порушень 

голосу 

(1 б.) 

Методика 

корекційної 

роботи 

(1 б.) 

Бали за роботу на 

практ.. 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Теми практичних 

занять 
Обстеження 

осіб із 

заїканням 

(1 б.) 

Лікувально-

педагогічний 

комплекс 

подолання 

заїкання у 

дошкільників 

(1 б.) 

Сучасні 

методики та 

технології 

подолання 

заїкання в 

учнів, підлітків 

та дорослих 

(1 б.) 

Профілактика 

заїкання 

(1 б.) 

Голос та його 

акустичні 

властивості 

(1 б.) 

Обстеження 

голосових 

порушень 

(1 б.) 

Класифікація 

порушень 

голосу 

(1 б.) 

Методика 

корекційної 

роботи 

(1 б.) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 
модульна контрольна робота 1 (25 балів) модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
ЕКЗАМЕН 40 балів 

Розрахунок коефіцієнту: 335:60=5,58 

 

 



V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного мовлення 

 

Тема 1. Визначення ринолалії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Суть поняття ―писемне мовлення‖. Відмінність писемного мовлення від 

усного.  

2. Психофізіологічні механізми письма та читання. Передумови формування 

писемного мовлення. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2, 6, 7, 10, 11. 

Додаткова література: 20, 24, 26, 27, 32, 34. 

 

Тема 2. Загальна характеристика вад писемного мовлення 

План: 

І. Теоретична частина 

1. Загальна характеристика дисграфії, дислексії та дизорфографії.  

2. Етіологія та патогенез дисграфії, дислексії, дизорфографії.ІІ. Виконання 

самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2,3, 5, 6, 7. 

Додаткова література: 14, 19, 24, 29, 32, 34. 

 

Тема 3. Симптоматика дисграфії, дислексії, дизорфографії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Характеристика типових помилок писемного мовлення. 

2. Основні типи фонетичних помилок,  причини та механізми їх виникнення. 

3. Графічні та оптико-просторові помилки писемного мовлення. Їх типи, причини 

та механізми. 

4. Типи, причини та механізми морфологічних та синтаксичних помилок. 

5. Дизорфографічні помилки, їх причини та механізми. 

6. Не мовленнєва симптоматика дисграфії, дислексії та дизорфографії. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2, 3, 5, 7. 

Додаткова література:  21, 26, 30, 34, 37. 

 

 

Тема 4. Класифікація дисграфії, дислексії та дизорфографії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Класифікація дисграфії (І.М.Садовнікової, Р.І.Лалаєвої, О.М.Корнєва, 

Є.Ф.Соботович). Характеристика різних форм дисграфії (симптоматика, 

причини, механізми помилок, напрямки корекційної роботи) 

2. Класифікація дислексії (Р.І.Лалаєвої, О.М.Корнєва). Характеристика форм 

дислексії. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 



ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2, 6, 7. 

Додаткова література: 21, 26, 30, 34. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Сучасні підходи до діагностики та подолання порушень писемного мовлення 

  

Тема 1. Діагностика дисграфії, дислексії, дизорфографії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Аналіз письмових робіт учнів із порушеннями письма та читання. 

2. Складання таблиці дисграфічних помилок. З’ясування їх можливих причин. 

3. Підбір завдань для діагностики помилок. 

4. Обстеження дітей з метою з’ясування механізмів допущених ними помилок. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13. 

Додаткова література: 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 30,34, 35. 

 

Тема 2. Методика подолання різних типів стійких помилок у писемному мовленні 

дітей 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Підбір та обговорення вправ та завдань, спрямованих на формування навичок 

диференціації фонемографем в усному та писемному мовленні. 

2. Підбір вправ та завдань, спрямованих на формування навичок звуко-буквеного 

аналізу та синтезу. 

3. Методика подолання графічних помилок на заміну та змішування літер. 

4. Поетапність формування навичок фонематичного аналізу та синтезу з метою 

усунення помилок на пропуски, перестановки та додавання літер. 

5. Розвиток гностико-праксичних функцій в системі логопедичної роботи з 

подолання оптичної дисграфії. 

6. Розвиток та корекція дрібної моторики пальців рук у дітей з вадами письма.  

7. Напрямки корекційної логопедичної роботи з подолання лексико-граматичних 

та синтаксичних помилок у дітей із ЗНМ. 

8. Методика подолання морфологічних помилок, зумовлених порушенням 

граматичної будови мовлення. 

9. Формування морфологічних та синтаксичних узагальнень, аналізу та синтезу у 

дітей з вадами письма. 

10. Логопедична робота над наголосом в системі подолання дизорфографічних 

помилок. 

11. Методика роботи над орфограмами на логопедичних заняттях. 

12. Корекція та розвиток лексичної семантики у дітей із дисграфією та дислексією. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2, 6, 7, 11. 

Додаткова література: 14, 26, 30, 34, 37. 

 

Тема 3. Корекція та розвиток психічних процесів та розумових операцій у дітей із 

дисграфією, дислексією та дизорфографією 

План: 



І. Теоретична частина: 

1. Корекційна робота з розвитку мовно-слухової, зорової, моторної пам’яті. 

2. Корекційна робота з розвитку оптико-просторового гнозису.  

3. Корекційна робота з розвитку слухової та зорової уваги, розумових операцій 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, дії за аналогією, 

симультанно-сукцесивних функцій. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 2, 6, 7, 11. 

Додаткова література: 14, 15, 22, 23, 30, 34, 35. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Науково-теоретичні засади вивчення заїкання 

Тема 1.  Поняття, причини виникнення та симптоматика заїкання 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Проблема лікування, корекції мовлення в разі заїкання: історичний шлях 

вивчення проблеми та її актуальність.  

2. Сучасні підходи до розуміння механізму виникнення заїкання. 

3. Сучасне визначення заїкання. 

4. Клініко-фізіологічна характеристика заїкання. 

5. Фізіологія заїкання. 

1. Симптоматика заїкання. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Тема 2. Класифікація заїкання 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Мовленнєві судоми (за типологією, за місцем локалізації, за силою та 

ступенем виразності). 

2. Феномен фіксованості на ваді: нульовий ступінь, помірний ступінь, 

виражений ступінь. 

3. Класифікація заїкання (характеристика неврозоподібної форми заїкання та 

невротичної форми заїкання). 

4. Психологічні особливості особистості заїкуватих. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

Сучасні підходи до діагностики та подолання заїкання 

 

Тема 1. Обстеження осіб із заїканням  

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Клінічне та психолого-педагогічне обстеження заїкуватих.  

2. Складання картки обстеження.  



3. Визначення характеру, тяжкості та форми заїкання з метою розробки 

індивідуальної програми логопедичних занять. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Тема 2. Лікувально-педагогічний комплекс подолання заїкання у дошкільників  

План 

І. Теоретична частина: 

1. Комплексний підхід до подолання заїкання.  

2. Дидактичні основи логопедичних занять із заїкуватими дітьми. 

3. Свідомість та активність дітей на заняттях. Наочність та технічні засоби 

навчання. 

4. Методика логопедичних занять із заїкуватими дошкільниками.  

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Тема 3. Сучасні методики та технології подолання заїкання в учнів, підлітків та 

дорослих.   

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Методики логопедичних занять з подолання заїкання у дітей шкільного віку.  

2. Логопедична робота з підлітками та дорослими, що заїкаються. 

ІІ. Виступи студентів на тему: «Сучасні методики корекції заїкання». 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Тема 4. Профілактика заїкання. 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Ефективність подолання заїкання. 

2. Критерії оцінювання мовлення після проведеного курсу логопедичних 

занять. 

3. Профілактика заїкання. 

ІІ. Виступи студентів на тему «Традиційні і нетрадиційні методики подолання 

заїкання». 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 

Порушення голосу та система корекційного впливу з метою їх подолання 

 

Тема 1. Голос та його акустичні властивості. 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Поняття про голос, як явище.  

2. Види голосу з точки зору механізму утворення.  



3. Акустичні властивості голосу: сила, тембр, висота, резонанс.  

4. Механізм голосоутворення.  

5. Вікові особливості голосу.  

6. Історія розвитку фонопедії. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 7, 8, 9.  

Додаткова література: 17, 33. 

 

Тема 2. Обстеження голосових порушень 

План: 

І. Теоретична частина 

1. Клінічне обстеження голосу. Схема обстеження голосу. Суб’єктивні методи 

дослідження та об’єктивні методи дослідження. 

2. Логопедичне обстеження голосу: загальна характеристика мовлення, будова і 

функції артикуляційного апарату, стан дихальної фонації, перцептивна оцінка 

голосу. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 7, 8, 9.  

Додаткова література: 17, 33. 

 

Тема 3. Класифікація порушень голосу 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Сучасна класифікація порушень голосу.  

2. Функціональні розлади голосової функції та їх причини.  

3. Органічні розлади голосової функції та їх причини. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 7, 8, 9.  

Додаткова література: 17, 33. 

 

 

Тема 4. Методика корекційної роботи 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Корекційна робота при функціональних порушеннях голосу.  

2. Корекційна робота при парезах чи паралічах гортані.  

3. Корекційна робота після  резекції гортані.  
ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 7, 8, 9.  

Додаткова література: 17, 33. 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного мовлення 

 

Тема 1. Характеристика писемного мовлення з позицій психолінгвістичного 

підходу 



Скласти схему «Передумови формування писемного мовлення». 

Основна література: 2, 6, 7, 10, 11. 

Додаткова література: 20, 24, 26, 27, 32, 34. 

 

Тема 2. Загальна характеристика вад писемного мовлення 

Скласти таблицю «Мозкова організація процесу письма». 

Основна література: 2,3, 5, 6, 7. 

Додаткова література: 14, 19, 24, 29, 32, 34. 

 

Тема 3. Симптоматика дисграфії, дислексії, дизорфографії 

Проаналізувати навчально-методичний посібник О.М.Корнєва Нарушения чтения и письма у 

детей. – СПб.: ИД «МиМ», 1997. 

 

Тема 4. Класифікація дисграфії, дислексії та дизорфографії 

На основі аналізу наукових посібників та підручників скласти таблицю «Класифікація 

дисграфії», «Класифікація дислексії», «Класифікація дизорфографії», у яких відзначити та 

проілюструвати типи помилок. 

Основна література: 2, 6, 7. 

Додаткова література: 21, 26, 30, 34. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Сучасні підходи до діагностики та подолання порушень писемного мовлення  

 

Тема 1. Діагностика дисграфії, дислексії, дизорфографії 

Дібрати дидактичний матеріал відповідно до завдань з діагностики порушень писемного 

мовлення. 

Основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13. 

Додаткова література: 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 30,34, 35. 

 

 Тема 2. Методика подолання різних типів стійких помилок у писемному 

мовленні дітей 

Скласти план-конспект уроку, спрямованого на подолання стійких порушень писемного 

мовлення у молодших школярів. 

Основна література: 2, 6, 7, 11. 

Додаткова література: 14, 26, 30, 34, 37. 

 

Тема 3. Корекція та розвиток психічних процесів та розумових операцій у дітей із 

дисграфією, дислексією та дизорфографією 

Самостійний підбір вправ та завдань, спрямованих на формування та корекцію: 

а) фонематичного сприймання та фонематичних уявлень; 

б) фонематичного аналізу та синтезу; 

в) зорово-просторових уявлень, зорового аналізу та синтезу; 

г) дрібної моторики пальців рук та зорово-моторної координації; 

д) навичок морфологічного та синтаксичного аналізу та синтезу; 

е) мовно-слухової та зорової пам’яті, уваги, самоконтролю, сукцесивних функцій; 

є) розвиток орфографічної пильності. 

Основна література: 2, 6, 7, 11. 

Додаткова література: 14, 15, 22, 23, 30, 34, 35. 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Науково-теоретичні засади вивчення заїкання 

 

Тема 1.  Поняття, причини виникнення та симптоматика  

заїкання 

Скласти картку-схему типів судом. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Тема 2. Класифікація заїкання 

Підготувати доповідь з теми: «Психологічні особливості особистості заїкуватих». 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

Сучасні підходи до діагностики та подолання заїкання 

 

Тема 1. Обстеження осіб із заїканням 

Скласти логопедичну картку обстеження осіб із заїканням. 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

Тема 2. Лікувально-педагогічний комплекс подолання заїкання у дошкільників 

Конспект першоджерела:  

Чевелева Н. А. Преодоление заикания у детей: Пособие для логопедов и воспитателей 

логогрупп / Н. А. Чевелева. — М.: А. Казаков: Гном и Д, 2001 — 123 с. 

 

Тема 3. Сучасні методики та технології подолання заїкання в учнів, підлітків та 

дорослих 

Конспект першоджерела: 

Ястребова А. В. Коррекция заикания у учащихся общеобразовательной школы: 

Пособие для учителей-логопедов / Ястребова А. В. — М.: Просвещение, 1980. – 104 с. 

 

Тема 4. Профілактика заїкання 

Підготувати доповідь з теми: «Традиційні і нетрадиційні методики подолання 

заїкання». 

Основна література: 1, 4, 7, 10, 12. 

Додаткова література: 16, 28, 31, 36, 38. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 

Порушення голосу та система корекційного впливу з метою їх подолання 

 

Тема 1. Голос та його акустичні властивості  

Підготувати таблицю акустичних властивостей голосу. 

Основна література: 7, 8, 9.  

Додаткова література: 17, 33. 

 

Тема 2. Обстеження голосових порушень 

Скласти логопедичну картку обстеження осіб із порушеннями голосу. 

Основна література: 7, 8, 9. 



Додаткова література: 17, 33. 

 

Тема 3. Класифікація порушень голосу 

Скласти розгорнуту таблицю типів порушень голосу. 

Основна література: 7, 8, 9.  

Додаткова література: 17, 33. 

 

Тема 4. Методика корекційної роботи 

Конспект першоджерела: 

Таптапова, С.Л. Коррекционно-логопедическая работа при нарушениях голоса: кн. 

для логопеда / С. Л. Таптапова. - Москва : Просвещение, 1984. - 112 с. 

 

Карта самостійної роботи 

 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний 

контроль 

Бали 

VIIІ семестр 

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного 

мовлення 

Тема 1. Характеристика писемного мовлення з позицій 

психолінгвістичного підходу 

Тема 2. Загальна характеристика вад писемного мовлення 

Тема 3. Симптоматика дисграфії, дислексії, дизорфографії 

Тема 4. Класифікація дисграфії, дислексії та 

дизорфографії 

Практичні заняття, 

індивідуальні заняття, 

модульний контроль 

5 

5 

5 

5 

Змістовий модуль 2. Сучасні підходи до діагностики та подолання порушень 

писемного мовлення 

Тема 1. Діагностика дисграфії, дислексії, дизорфографії 

Тема 2. Методика подолання різних типів стійких 

помилок у писемному мовленні дітей 

Тема 3. Корекція та розвиток психічних процесів та 

розумових операцій у дітей із дисграфією, дислексією та 

дизорфографією 

Практичні заняття, 

індивідуальні заняття, 

модульний контроль 

5 

5 

5 

 

Змістовий модуль 3. Науково-теоретичні засади вивчення заїкання 

Тема 1.  Поняття, причини виникнення та симптоматика  

Тема 2. Класифікація заїкання 

Практичні заняття, 

індивідуальні заняття, 

модульний контроль 

5 

5 

Змістовий модуль 4. Сучасні підходи до діагностики та подолання заїкання 

Тема 1. Обстеження осіб із заїканням 

Тема 2. Лікувально-педагогічний комплекс подолання 

заїкання у дошкільників 

Тема 3. Сучасні методики та технології подолання 

заїкання в учнів, підлітків та дорослих 

Тема 4. Профілактика заїкання 

Практичні заняття, 

індивідуальні заняття, 

модульний контроль 

5 

5 

5 

5 

Змістовий модуль 5. Порушення голосу та система корекційного впливу з метою їх 

подолання 

Тема 1. Голос та його акустичні властивості 

Тема 2. Обстеження голосових порушень 

Тема 3. Класифікація порушень голосу 

Тема 4 Методика корекційної роботи 

Практичні заняття, 

індивідуальні заняття, 

модульний контроль 

5 

5 

5 

5 

Разом 85 балів 

 



VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Навчальні досягнення здобувача першого (бакалаврського) рівня з дисципліни 

«Логопедія» оцінюються за Європейською кредитною (трансферно-накопичувальною) 

системою (ЄКТС), в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  

контролю. Система оцінювання навчальних досягнень студентів за Європейською (ECTS) 

шкалою подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 

 

Таблиця 7.1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни 

 «Логопедія» 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

№ п/п 

Вид діяльності 

Кількість  

рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій 17 

2. Відвідування практичних занять 18 

2. Виконання практичних занять 90 

3. Модульні контрольні роботи 125 

4. Самостійна робота 85 

Разом балів  

335:60=5,58 

Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 5,58 =ХХ балів. ХХ балів = 

Загальна кількість балів  

 

Форма контролю – екзамен. Коефіцієнт з даної дисципліни дорівнює 5,58 (335:60=5,58).  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час 

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента-бакалавра застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен. 

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 

  Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

 

Таблиця 7.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності 

 

Рейтингова оцінка Оцінка за 

стобальною шкалою  

Значення оцінки 

А 90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 



 незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок  

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності  

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь)  

Fx 35-59 

балів 

 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни  

контролю. Сума отриманих студентом балів в інтервалі від 1 до 60. Якщо студент набрав менше 

35 балів він не допускається до складання іспиту. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, 

виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. Модульний контроль знань 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час 

виконання самостійної та індивідуальної  роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань. 

 

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: 



1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 

тощо), ретроспективний метод. 

 

 

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 опорні конспекти лекцій; 

 робоча навчальна програма; 

 презентації теоретичного матеріалу в Power Point 

 роздаткові матеріали для самостійної роботи студента під час практичних занять;  

 контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень 

студентів; 

 тести 

 РКР 

 

 

Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ  

 

Тестові завдання: 

 

Розлад читання, що характеризується стійкими специфічними помилками – це: 

a. дисграфія 

b. дизорфографія 

c. дислексія 

d. дислалія 

 

До порушень писемного мовлення відносять: 

a. порушення звуковимови 

b. порушення фонематичного слуху  

c. дислалія, дисграфія 

d. дисграфія, дизорфографія 

e. дислексія 

f. системні порушення мовлення 

 

Вокальна судома виникає у вигляді:  

a. під час співу 

b. підвищеного тонусу голосових м’язів у процесі мовлення на голосних звуках  

c. під час мовлення з високою тональністю 

d.  під час вимовляння африкатів у високій тональності 

 

Які існують ступені фіксованості на ваді у осіб із заїканням? 

a. нульовий 

b. виражений 

c. помірний 

d.   частковий 

е.   незначний 

 

Неврозоподібний синдром виникає внаслідок:  

a. психотравматичних причин 

b. органічного ураження ЦНС у ранньому дитинстві 

 

Поява заїкання збігається с періодом формування фразового мовлення при: 



a. невротичній формі 

b. при неврозоподібній формі 

c. при обох формах 

 

Емболофразія проявляється у вигляді: 

а. додавання у мовлення «слів-паразитів»  

b. втрати свідомості  

c. додавання у мовлення зайвих слів, які не несуть змістового навантаження по 

відношенню до повідомлення мовця 

d. судом різної сили та локалізації 

 

Логопед, якій займається корекцією вад голосу – це:  

a. фонопед 

b. вчитель-логопед 

c. фоніатр 

 

Розвиток мовленнєвого дихання включає: 

а. постановку діафрагмального дихання 

b. постановку ключичного дихання 

c. формування короткого видиху 

d. формування диференційованого носового та ротового видиху 

 

До фонематичних процесів належить 

а. артикуляція звуків      

b. відтворення складової структури слова  

с. звуковий аналіз з опорою на слухове сприймання 

d. сприймання звуків мовлення 

e. уявлення про звукову структуру слова 

 

Аналітичні питання: 

  

1. Охарактеризуйте психофізіологічні механізми процесу письма. 

2. Охарактеризуйте дисграфії та дислексії (причини, механізми, симптоматика). 

3. Охарактеризуйте психофізіологічні механізми процесу читання. 

4. Охарактеризуйте дизорфографії (причини, механізми, симптоматика). 

5. Обґрунтуйте причини та механізми виникнення дисграфічних та дислексичних 

помилок у дітей із молодшого шкільного віку. 

6. Охарактеризуйте та наведіть приклади  фонетичних помилок писемного 

мовлення. Обґрунтуйте їх причини та механізми. 

7. Охарактеризуйте та наведіть приклади лексико-граматичних помилок писемного 

мовлення. 

8. Охарактеризуйте та наведіть приклади графічних та оптико-просторових помилок 

писемного мовлення. Обґрунтуйте їх причини та механізми. 

9. Наведіть приклади існуючих класифікацій дислексії та дисграфії та порівняйте їх. 

10. Висвітліть та обґрунтуйте передумови формування писемного мовлення. 

11. Обґрунтуйте психолого-педагогічне вивчення дитини з вадами писемного 

мовлення. 

12. Охарактеризуйте особливості порушення писемного мовлення у дітей з вадами 

звукової системи мови. 



13. Охарактеризуйте особливості порушення писемного мовлення у дітей із ЗНМ. 

14. Охарактеризуйте сучасні підходи до розуміння механізму виникнення заїкання. 

15. Обґрунтуйте клініко-фізіологічну характеристику заїкання. Дайте сучасне 

визначення терміну «заїкання». 

16. Охарактеризуйте особливості фізіології заїкання. 

17. Охарактеризуйте симптоматику заїкання. Порівняйте заїкання з іншим розладами  

темпо-ритмічної сторони мовлення. 

18. Охарактеризуйте мовленнєві судоми (за типологією, за місцем локалізації, за 

силою та ступенем виразності). 

19. Охарактеризуйте форми заїкання відповідно до сучасної класифікації розладу. 

20. Охарактеризуйте психологічні особливості особистості заїкуватих. 

21. Обґрунтуйте феномен фіксованості на ваді при заїканні. 

22. Обґрунтуйте клінічне та психолого-педагогічне обстеження заїкуватих.  

23. Обґрунтуйте комплексний підхід до подолання заїкання.  

24. Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність подолання заїкання. 

25. Визначте критерії оцінювання мовлення після проведеного курсу логопедичних 

занять з подолання заїкання.  

26. Обґрунтуйте види голосу з точки зору механізму утворення.  

27. Обґрунтуйте акустичні властивості голосу. Дайте визначення поняттю про голос, 

як явище. 

28. Обґрунтуйте механізм голосоутворення в нормі та при патологічних змінах.  

29. Охарактеризуйте вікові особливості голосу.  

30. Розкрийте особливості сучасної класифікації порушень голосу.  

 

Практичні питання: 

 

31. Обґрунтуйте методику обстеження стану письма у дітей с дисграфією. Наведіть 

приклади діагностичних завдань. 

32. Складіть карту обстеження дитини з розладами писемного мовлення. Наведіть 

приклади діагностичних завдань. Обґрунтуйте поетапність проведення психолого-

педагогічного обстеження. 

33. Представте методику обстеження немовленнєвих процесів, які лежать в основі 

формування навичок письма. Наведіть приклади завдань. 

34. Представте методику вивчення операціональних компонентів та функціональної 

бази писемного мовлення. 

35. Розкрийте зміст логопедичної роботи, спрямованої  на подолання помилок на 

пропуски та перестановки букв. 

36. Розкрийте зміст логопедичної роботи, спрямованої на подолання помилок на 

заміну літер. 

37. Розкрийте зміст логопедичної роботи з розвитку фонематичного сприймання та 

фонематичних уявлень у дітей з вадами писемного мовлення. 

38. Розкрийте зміст логопедичної роботи з розвитку фонематичного слуху, 

враховуючи онтогенетичний принцип його формування. 

39. Розкрийте зміст корекційної логопедичної роботи, спрямованої на подолання 

порушень читання та письма у дітей із ЗНМ. 

40. Розкрийте зміст методики формування навичок морфологічного та синтаксичного 

аналізу та синтезу у дітей із дисграфією. Наведіть приклади вправ. 

41. Розкрийте зміст методики подолання семантичної дислексії. Наведіть приклади 

вправ. 



42. Розкрийте зміст та методику роботи з розвитку зорово-просторового сприймання 

уявлень, аналізу та сприймання. Наведіть приклади вправ. 

43. Розкрийте зміст методики формування навичок звукового та складового аналізу 

та синтезу у дітей з вадами писемного мовлення. Наведіть приклади вправ. 

44. Наведіть приклади вправ з розвитку ручної моторики, як передумови формування 

графічної навички письма. 

45. Розкрийте зміст методики проведення корекційної логопедичної роботи над 

наголосом.  

46. Розкрийте шляхи пропедевтичної роботи з попередження порушень читання і 

письма у дітей старшого дошкільного віку. 

47. Складіть картку обстеження при заїканні. Які акценти необхідно зробити під час 

психолого-педагогічного обстеження заїкуватих.  

48. Продемонструйте можливі варіанти індивідуальної програми логопедичних 

занять відповідно до ступеня тяжкості, характеру та форми заїкання.  

49. Розкрийте особливості методики логопедичних занять із заїкуватими 

дошкільниками.  

50. Розкрийте особливості методики логопедичних занять з подолання заїкання у 

дітей шкільного віку.  

51. Розкрийте особливості логопедичної роботи з підлітками та дорослими, що 

заїкаються. 

52. Розкрийте особливості клінічного обстеження голосу. Складіть схему обстеження 

голосу. Наведіть приклади суб’єктивних та об’єктивних методів дослідження. 

53. Розкрийте особливості логопедичного обстеження голосу. Складіть карту 

обстеження та наведіть приклади завдань з діагностики. 

54. Назвіть функціональні розлади голосової функції та їх причини. Розробіть план 

логопедичної роботи з означеними типами порушень. 

55. Назвіть органічні розлади голосової функції та їх причини. Розробіть план 

логопедичної роботи з означеними типами порушень. 

56. Охарактеризуйте особливості корекційної роботи при функціональних 

порушеннях голосу.  

57. Охарактеризуйте особливості корекційної роботи  при парезах чи паралічах 

гортані.  

58. Охарактеризуйте особливості корекційної роботи після резекції гортані. 

59. Розробіть план-конспект заняття з подолання невротичної форми заїкання у 

підлітка. 

60. Розробіть план-конспект заняття з подолання неврозоподібної форми заїкання у 

молодшого школяра. 
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