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 І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Логопедія (ринолалія)» 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 (ринолалія)» є формування у здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня теоретико-методологічних знань про ринолалію, як мовленнєвий 

розлад, причини, що її викликають, шляхи подолання та попередження; надати практичні навички 

роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики ринолалії. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» є: 

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

характеристики мовленнєвого порушення «ринолалія» в історичному аспекті, етіології, 

механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання ринолалії за умов спонтанного та 

цілеспрямованого навчання та виховання; 

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

вищеозначену мовленнєву ваду та визначати ефективні шляхи корекційного впливу на розвиток 

дітей із ТПМ; 

– ознайомити здобувачів першого (бакалаврського) рівня з питаннями організації 

логопедичної допомоги та профілактики ринолалії.  

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 ринолалії. 



Здатність провести кваліфіковане психолого-педагогічне і логопедичне обстеження дітей з 

ринолалією і проаналізувати результати обстеження з метою визначення особливостей  

мовленнєвого та психічного розвитку дітей.  

Здатність продемонструвати володіння методиками диференційованої діагностики для 

визначення виду порушень мовлення. 

Здатність продемонструвати володіння методиками корекційної-компенсаторної роботи 

вчителя-логопеда з дітьми різного віку, які мають ринолалію.  

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 з ринолалією, їхніх батьків з проблем навчання, 

виховання, розвитку.  

Здатність продемонструвати базові медико-біологічні, лінгвістичні, психологічні і 

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

ринолалією з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх 

потреб у спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 

реабілітаційних установах. 

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 ринолалії 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. 

Здатність продемонструвати на базовому рівні володіння комплексом логодіагностичних 

методик визначення рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої діяльності і 

володіння методиками корекції та розвитку мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих 

порушеннях. 

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 (ринолалія)» 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 

120 год., з них 22 год. – лекції, 10 год. – практичні заняття, 10 год. – семінарські заняття, 

модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 42 год., семестровий контроль – 30 год.  

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» 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 – 4  

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 

 
нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010105 «Корекційна освіта 

(логопедія)» 

 

Модулів – 3 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

творчий проект 

 

Семестр  

Загальна кількість годин 

– 120 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-професійний 

рівень: 

перший (бакалаврський)  

 

22 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

42 год. 

Семестровий контроль 

30 год. 

Модульний контроль 

6 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 



 

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

1. Визначення ринолалії 10 4 2 2   6   

2. Етіологія та патогенез 

ринолалії 

10 4 2 2   6   

3. Анатомо-фізіологічні 

основи вивчення 

ринолалії 

14 8 4 2 2 6   

4. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей із 

ринолалію 

12 6 4  2 6   

Разом 48 22 12 6 4 24 2 

Змістовий модуль 2. Діагностика порушень мовлення у дітей із ринолалією 

5.  Обстеження мовлення 

дітей з ринолалією 

14 8 4 2 2  6   

Разом 16 8 4 2 2 6 2 

Змістовий модуль 3. Система корекційної роботи при ринолалії 

6. Напрямки та етапи 

логопедичної роботи при 

ринолалії 

10 4 2 2   6   

7. Методика логопедичної 

роботи з подолання 

ринолалії 

14 8 4  4  6   

Разом 26 12 6 2 4 12 2 

Семестровий контроль 30       

Разом за навчальним планом 120 42 22 10 10 42 6 



ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Науково-теоретичні засади вивчення ринолалії 

 

Лекція 1. Визначення ринолалії 

Визначення ринолалії. Історія питання: основні етапи і наукові напрямки, 

аналіз теорій ринолалії. Ступені складності порушення. Динаміка мовленнєвого 

розвитку при ринолалії. Роль соціуму в розвитку синдрому ринолалії і проявів 

вторинних мовленнєвих і немовленнєвих порушень.  

Основна література: 6, 8,10. 

Додаткова література: 18, 32. 

 

Лекція 2. Етіологія та патогенез ринолалії 

Сучасні уявлення про етіологію та патогенез внутрішніх незрощень губи та 

піднебіння. Сучасні клінічні підходи до лікування і медичної реабілітації дитини із 

ВНГП. Тактика лікування дітей із ВНГП. Сучасна медична класифікація ВНГП. 

Вплив ВНГП на психофізичний та мовленнєвий розвиток дитини. Строки та 

значення хейлоринопластики, міопластики та ураностафілопластики. Важливість 

ортодонтичної допомоги дитині після операцій на піднебінні. Переваги раннього 

хірургічного лікування ВНГП. Медико-психолого-педагогічна допомога дітям з 

ВНГП в Україні і закордоном. 

Основна література: 6, 8, 12. 

Додаткова література: 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31. 

 

Лекція 3. Анатомо-фізіологічні основи вивчення ринолалії 

Визначення механізмів порушення. Характер ушкоджень мовленнєвого 

апарату при різних формах ринолалії. Особливості функціональних перебудов в 

діяльності мовленнєвого апарату. Класифікація незрощень губи і піднебіння. Вплив 

вродженої піднебінної патології на фізичний, психічний та мовленнєвий розвиток 

дитини. Особливості проявів ринолалії в різні вікові періоди. 

Основна література: 6, 8, 12.  

Додаткова література: 22, 23, 26, 32. 

 

Лекція 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ринолалією 

Первинні і вторинні дефекти при ринолалії. Класифікація ринолалії. Основні 

форми ринолалії. Етіологія «відкритої» і «закритої» ринолалії. Симптоматика форм 

«відкритої», «закритої» і «змішаної» форм ринолалії. Характеристика і 

співвідношення мовленнєвих та немовленнєвих симптомів. Особливості фізичного, 

психічного та мовленнєвого розвитку дітей із ринолалією. 

Основна література: 3, 4, 6, 8, 11 

Додаткова література: 21, 25, 28, 29, 32. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Діагностика порушень мовлення у дітей із ринолалією 



Лекція 1. Обстеження мовлення дітей з ринолалією 

Зміст, методи і прийоми обстеження. Рання диференціальна діагностика 

розмежування різних форм ринолалії, відмежування від інших мовленнєвих вад. 

Роль і зміст фізіологічного, клінічного, психологічного, педагогічного обстеження 

дітей з ринолалією різних вікових категорій. Огляд індивідуальної мовленнєвої 

картки обстеження дитини з ринолалією. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 10. 

Додаткова література: 19, 32, 33. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Система корекційної роботи при ринолалії 

 

Лекція 1. Напрямки та етапи логопедичної роботи при ринолалії 

Принципи психологічної реабілітації дітей з вродженими незрощеннями 

верхньої губи та піднебіння. Прогноз при різних формах ринолалії. Профілактика 

ринолалії. Мета, основні завдання, принципи, етапи, зміст і методи медико- 

педагогічної та логотерапевтичної роботи в доопераційному періоді. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Додаткова література: 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 30, 33. 

 

Лекція 2. Методика логопедичної роботи з подолання ринолалії 

Система логопедичної роботи в доопераційному періоді за А.Г. Іпполітовою. 

Мета, основні завдання, принципи, етапи, зміст і методи медико-педагогічної та 

логотерапевтичної роботи в післяопераційному періоді. Система логопедичної 

роботи в післяопераційному періоді за І.І. Єрмаковою. Огляд методів та способів 

роботи з формування мовленнєвого дихання, корекції назального відтінку тембру 

голосу, постановки голосних та приголосних звуків. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Додаткова література: 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 30, 33. 
 

 



IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГОПЕДІЯ» 

VIІ семестр 

Разом: 120 год., з них 22 год. – лекції, 10 год. – практичні заняття, 10 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 42 год., 

 модульний контроль – 6 год. 

 
Модулі Змістовий модуль 1 

Назва модуля Науково-теоретичні засади вивчення ринолалії (81 балів) 

Лекції 1 2 3 4 

Теми лекцій Визначення ринолалії 

(1 б.) 

Етіологія та патогенез 

ринолалії (1 б.) 

Анатомо-фізіологічні 

основи вивчення ринолалії 

(2 б.) 

Психолого-педагогічна 

характеристика дітей із 

ринолалію (2 б.) 

Бали за роботу на 

практ. та семін. 
5 балів 5 балів 10 балів 5 балів 

Теми практичних 

та семінарських 

занять 

Визначення ринолалії 

(1 б.) 

Етіологія та патогенез 

ринолалії 

(1 б.) 

Анатомо-фізіологічні 

основи вивчення ринолалії 

(2 б.) 

Психолого-педагогічна 

характеристика дітей із 

ринолалію 

(1 б.) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 
модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

 

 

 



 
Модулі Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва модуля Діагностика порушень мовлення у 

дітей із ринолалію (44) 

Система корекційної роботи при ринолалії (56) 

Лекції 1 

2 

1 2 

Теми лекцій Обстеження мовлення дітей з 

ринолалією (2 б.) 

Напрямки та етапи логопедичної роботи при 

ринолалії (1 б.) 

Методика логопедичної роботи з 

подолання ринолалії (2 б.) 

Бали за роботу на 

практ. та семін. 
10 балів 5 балів 10 балів 

Теми практичних 

та семінарських 

занять 

Обстеження мовлення дітей з 

ринолалією (2 б.) 

Напрямки та етапи логопедичної роботи при 

ринолалії (1 б.) 

Методика логопедичної роботи з 

подолання ринолалії (2 б.) 

Самостійна 

робота 
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: 181:60=3,01 

 

 



V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Науково-теоретичні засади вивчення ринолалії 

 

Тема 1. Визначення ринолалії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Визначення ринолалії 

2. Основні етапи і наукові напрямки розвитку теорій ринолалії.  

3. Динаміка мовленнєвого розвитку при ринолалії.  

4. Роль соціуму в розвитку синдрому ринолалії і проявів вторинних мовленнєвих 

і немовленнєвих порушень. 

5. Попередження виникнення вторинних розладів у дітей з вродженою 

піднебінною патологією. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 6, 8,10. 

Додаткова література: 18, 32. 

 

Тема 2. Етіологія та патогенез ринолалії 

План: 

І. Теоретична частина 

1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез внутрішніх незрощень губи та 

піднебіння.  

2. Сучасні клінічні підходи до лікування і медичної реабілітації дитини із ВНГП. 

3. Строки та значення хейлоринопластики,  міопластики та 

ураностафілопластики. 

4. Переваги раннього хірургічного лікування ВНГП. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 6, 8, 12. 

Додаткова література: 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31. 

 

Тема 3. Анатомо-фізіологічні основи вивчення ринолалії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Анатомо-фізіологічні механізми порушення мовлення при ринолалії. 

2. Характер ушкоджень мовленнєвого апарату при різних формах ринолалії. 

3. Особливості функціональних перебудов в діяльності мовленнєвого апарату. 

4. Класифікація незрощень губи і піднебіння. 

5. Вплив вродженої піднебінної патології на фізичний, психічний мовленнєвий 

розвиток дитини. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 6, 8, 12.  

Додаткова література: 22, 23, 26, 32. 

 

Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ринолалію 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Первинні і вторинні дефекти при ринолалії.  



2. Класифікація ринолалії. Основні форми ринолалії. 

3. Етіологія «відкритої» і «закритої» ринолалії. 

4. Симптоматика форм «відкритої», «закритої» і «змішаної» форм ринолалії. 

5. Характеристика і співвідношення мовленнєвих та немовленнєвих симптомів. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 3, 4, 6, 8, 11. 

Додаткова література: 21, 25, 28, 29, 32. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Діагностика порушень мовлення у дітей із ринолалією  

Тема 1. Обстеження мовлення дітей з ринолалією 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Зміст, методи і прийоми обстеження. 

2. Рання диференціальна діагностика розмежування різних форм ринолалії, 

відмежування від інших мовленнєвих вад. 

3. Роль і зміст фізіологічного, клінічного, психологічного, педагогічного 

обстеження дітей з ринолалією різних вікових категорій. 

4. Огляд індивідуальної мовленнєвої картки обстеження дитини з ринолалією. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 10. 

Додаткова література: 19, 32, 33. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Система корекційної роботи при ринолалії 

Тема 1.  Напрямки та етапи логопедичної роботи при ринолалії  

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Принципи психологічної реабілітації дітей з вродженими незрощеннями 

верхньої губи та піднебіння. 

2. Прогноз при різних формах ринолалії. 

3. Профілактика ринолалії. 

4. Мета, основні завдання, принципи, етапи, зміст і методи медико-педагогічної 

та логотерапевтичної роботи в доопераційному періоді.  

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Додаткова література: 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 30, 33. 

 

Тема 2. Методика логопедичної роботи з подолання ринолалії 

План: 

І. Теоретична частина: 

1. Система логопедичної роботи в доопераційному періоді за О.Г. Іпполітовою. 

2. Мета, основні завдання, принципи, етапи, зміст і методи медико- 

педагогічної та логотерапевтичної роботи в післяопераційному період. 

3. Система логопедичної роботи в післяопераційному періоді за І.І. Єрмаковою. 

ІІ. Виконання самостійної роботи в зошиті. 

ІІІ. Тестовий контроль знань. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 



Додаткова література: 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 30, 33. 

 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Науково-теоретичні засади вивчення ринолалії 

 

Тема 1. Визначення ринолалії 

Підготувати презентацію на тему: «Основні етапи і наукові напрямки вивчення 

ринолалії».  

Основна література: 6, 8,10. 

Додаткова література: 18, 32. 

 

Тема 2. Етіологія та патогенез ринолалії 

Підготувати письмову доповідь на тему: «Ембріогенез при ринолалії». 

Основна література: 6, 8, 12. 

Додаткова література: 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31. 

 

Тема 3. Анатомо-фізіологічні основи вивчення ринолалії 

Підготувати письмову доповідь на тему: «Сучасні клінічні підходи до лікування і 

медичної реабілітації дитини із ВНГП». 

Основна література: 6, 8, 12.  

Додаткова література: 22, 23, 26, 32. 

 

Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ринолалію 

Підготувати письмову доповідь на тему: «Вплив вродженої піднебінної патології на 

фізичний, психічний мовленнєвий розвиток дитини». 

Основна література: 3, 4, 6, 8, 11. 

Додаткова література: 21, 25, 28, 29, 32. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Діагностика порушень мовлення у дітей із ринолалію  

 

Тема 1. Обстеження мовлення дітей з ринолалією 

Дібрати діагностичні завдання з обстеження стану піднебінно-глоткового зімкнення у 

дітей з відкритою та закритою ринолалією. 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 10. 

Додаткова література: 19, 32, 33. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Система корекційної роботи при ринолалії 

 

Тема 1.  Напрямки та етапи логопедичної роботи при ринолалії  

Скласти таблицю зі стислими прикладами-поясненнями «Попередження виникнення 

вторинних розладів у дітей з вродженою піднебінною патологією». 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Додаткова література: 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 30, 33. 

 

Тема 2. Методика логопедичної роботи з подолання ринолалії 

Скласти схему «Послідовність корекційної роботи з подолання відкритої ринолалії». 



Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Додаткова література: 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 30, 33. 

 

Карта самостійної роботи 

 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний 

контроль 

Бали 

ІV семестр 

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади вивчення ринолалії 

Тема 1. Визначення ринолалії 

Тема 2. Етіологія та патогенез ринолалії 

Тема 3. Анатомо-фізіологічні основи вивчення ринолалії 

Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей із 

ринолалію 

Практичні заняття, 

семінарські заняття, 

модульний контроль 

5 

5 

5 

5 

Змістовий модуль 2. Діагностика порушень мовлення у дітей із ринолалію  

Тема 1. Обстеження мовлення дітей з ринолалією Практичні заняття, 

семінарські заняття, 

модульний контроль 

5 

 

Змістовий модуль 3. Система корекційної роботи при ринолалії 

Тема 1.  Напрямки та етапи логопедичної роботи при 

ринолалії  

Тема 2. Методика логопедичної роботи з подолання 

ринолалії 

Практичні заняття, 

семінарські заняття, 

модульний контроль 

5 

 

5 

Разом 35 балів 

 

VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Навчальні досягнення здобувача першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Логопедія 

(ринолалія)» оцінюються за Європейською модульною кредитно-трансферною системою, 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 (ринолалія)» 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

№ п/п 

Вид діяльності 

Кількість  

рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій 11 

2. Відвідування практичних занять 10 

2. Виконання практичних занять 50 

3. Модульні контрольні роботи 75 

4. Самостійна робота 35 

Разом балів 181 

181:60 = 3,01.  

Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,01=ХХ балів. ХХ балів = 



Загальна кількість балів  

 

Форма контролю – екзамен. Коефіцієнт з даної дисципліни дорівнює 3,01 (181 : 60 = 

3,01).  

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 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 8.2 

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 практичних та 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 практичних та 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 питання: 

Піднебінно-глоткове зімкнення називають: 

a. увулофарингеальним 

b. велофарингеальним 

c. велоринофарингеальним 

d. оториновелофарингеальним 

Які причини призводять до порушень нормального функціонування піднебінно-

глоткового зімкнення? 



a. дефекти росту зубів 

b. укорочене м’яке піднебіння 

c. рубці на верхній губі 

Назвіть причину порушень піднебінно-глоткового зімкнення при закритій формі 

ринолалії. 

a. парез м’якого піднебіння 

b. наявність аденоїдів 

c. укорочене м’яке піднебіння 

При яких вроджених піднебінних незрощеннях зберігається лише слизова оболонка? 

a. наскрізних 

b. субмукозних 

c. неповних 

У який спосіб особи з вродженою відкритою ринолалією компенсують швидку втрату 

повітря? 

a. тримають пальці в роті 

b. надувають щоки 

c. напружують м’язи лоба, крила носа 

При якій формі ринолалії необхідно збільшити прохідність повітря через ніс? 

a. відкритій 

b. закритій 

c. обох 

У післяопераційний період  корекційної роботи з подолання відкритої ринолалії 

наявність патологічного  носового тембру у дитини залежить від: 

а. стану носової прохідності 

b. наявності аденоїдів 

c. наявності поліпів 

d. стану піднебінно-глоткового зімкнення 

 Виконання яких завдань одночасно стимулює підйом м’якого піднебіння, рухливість 

задньої стінки глотки, розвиває інтонацію, подовжує видих? 

a. вокальні вправи 

b. висовування язика вперед 

c. дмухання на ватку 

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. Обґрунтуйте визначення термінів «ринолалія», «ринофонія» та поясніть відмінності 

між ними. 

2. Представте сучасну класифікація ринолалії. 

3. Дайте визначення терміну «ринолалія». Охарактеризуйте симптоматику та ступені 

складності ринолалії . 

4. Охарактеризуйте механізми дефектної артикуляції при відкритій формі ринолалії. 



5. Охарактеризуйте особливості фонематичного слуху у дітей із відкритою формою 

ринолалії. Розкрийте механізм порушення. 

6. Охарактеризуйте особливості мовленнєвого дихання дітей з відкритою формою 

ринолалії. 

7. Охарактеризуйте особливості голосу дітей із відкритою формою ринолалії. 

8. Охарактеризуйте особливості звуковимови дітей із відкритою формою ринолалії. 

9. Дайте характеристику мовленнєвого розвитку осіб із вродженими дефектами 

піднебіння. 

10. Окресліть причини порушень піднебінного-глоткового зімкнення при закритій формі 

ринолалії. 

11. Окресліть причини порушень нормального функціонування піднебінно-глоткового 

зімкнення при відкритій формі ринолалії.  

12. Дайте визначення поняттю «назалізація». Назвіть фактори, які впливають на ступінь 

назалізації. 

13. Обґрунтуйте визначення термінів «ринолалія», «ринофонія» та поясніть відмінності 

між ними. 

14. Охарактеризуйте особливості звуковимови дітей із відкритою формою ринолалії. 

15. Охарактеризуйте класифікації незрощень губи та піднебіння 

16. Визначте зміст та послідовність вивчення анамнестичних даних під час діагностики 

ринолалії. 

17. Наведіть способи та методи запобігання порушень мовлення при вроджених дефектах 

піднебіння. 

18. Обґрунтуйте особливості логопедичної роботи з подолання ринофонії. 

19. Охарактеризуйте  класифікацію ринолалії. 

20. Охарактеризуйте механізми дефектної артикуляції при відкритій формі ринолалії. 

21. Охарактеризуйте особливості голосу дітей із відкритою формою ринолалії. 

22. Охарактеризуйте мовленнєвий розвиток осіб із ВНГП. 

23. Охарактеризуйте етіологічні чинники виникненняя ринолалії. 

24.  Охарактеризуйте ембріогенез при ВНГП. 

25. Охарактеризуйте закриту форму ринолалії. 

26. Охарактеризуйте первинні та вторинні порушення при ринолалії. 

27. Охарактеризуйте особливості мовленнєвого дихання дітей з відкритою формою 

ринолалії. 

 

Практичні питання: 

 

28. Розкрийте зміст логопедичного обстеження дітей із ринолалією. 

29. Розкрийте зміст логопедичної роботи, спрямованої на активізацію м’язів піднебіння та 

глотки. 

30. Охарактеризуйте корекцію звуковимови при відкритій формі ринолалії. 

31. Наведіть приклад комплексного підходу у корекційній роботі з подолання ринолалії. 

32. Доберіть серію послідовних завдань з корекції патологічної задньоязикової вимови 

звука [С] у дитини з відкритою ринолалією. 

33. Складіть загальну модель логопедичного заняття, яка відображає його структуру та 

зміст, що спрямовані на подолання ринолалії. Обґрунтуйте доречність наведеної 

послідовності структурних компонентів. 

34. Доберіть завдання для діагностики рухливості м’якого піднебіння у дитини з 

ринолалією. 

35. Доберіть завдання для корекції мовленнєвого дихання у дитини з відкритою 

ринолалією. 



36. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка спрямована на розвиток 

дихання. Наведіть приклади відповідних корекційних завдань у необхідній 

послідовності. 

37. Доберіть завдання з формування фонематичного слуху, аналізу, синтезу, спираючись 

на онтогенетичну періодизацію розвитку мовлення. Обґрунтуйте доцільність їхнього 

використання під час корекційної роботи з подолання ринолалії.  

38. Доберіть завдання для виявлення субмукозного незрощення твердого піднебіння. 

39. Охарактеризуйте зміст логопедичної роботи, спрямованої на активізацію м’язів 

піднебіння та глотки. 

40. Сформулюйте розгорнуті логопедичні рекомендації для мами, новонароджена 

дитина якої має ВНГП.  

41. Складіть схему обстеження дитини з ринолалію. 

42. Окресліть основні напрями профілактики порушень мовлення при ВНГП. Розкрийте 

зміст пропедевтичної роботи. 

43. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною дошкільного віку, яка має 

відкриту форму ринолалії у післяопераційному періоді. Наведіть приклади 

відповідних корекційних прийомів у необхідній послідовності. 

44. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною дошкільного віку, яка має 

відкриту форму ринолалії у доопераційному періоді. Наведіть приклади відповідних 

корекційних прийомів у необхідній послідовності. 

45. Сформулюйте логопедичне заключення . Окресліть основні напрями логопедичної 

роботи з подолання порушення: «Дівчинка 7 років. Спостерігається назальний 

відтінок при вимові усіх звуків крі носових [Н], [Н'], [М]. У вимові наявні заміни: [Д] 

←[Н], [Д'] ←[Н'], [Б]←[М], – спотворення вимова усіх передньоязикових, що 

набувають призвуки звуків [К], [Ґ], [Х]. Вимова губних нечітка, при вимові 

африкатів чути лише  призвуки їхніх складників». 

46. Доберіть завдання для розвитку рухливості м’якого піднебіння у дитини з 

ринолалією. 

47. Доберіть серію послідовних завдань з корекції патологічної задньоязикової вимови 

звука [Т] у дитини з відкритою ринолалією. 

48. Обґрунтуйте зміст корекційної роботи при відкритій формі ринолалії. 

49. Обґрунтуйте зміст логопедичного обстеження дітей із ринолалією. 

50. Складіть орієнтовну програму логопедичної роботи з корекції звуковимови при 

відкритій ринолалії у доопераційний період. 

51. Складіть програму логопедичної роботи з корекції звуковимови при відкритій 

ринолалії у післяопераційний період. 

52. Окресліть основні механізми порушення звуковимови при відкритій ринолалії та 

запропонуйте корекційні завдання для їх корекції. 

53. Складіть послідовний план-схему формування фонетичної, лексико-граматичної 

сторін мовлення при ринолалії з наведенням конкретних прикладів. Визначте 

специфіку корекційної роботи, яка спрямована на моделювання зазначених сторін 

мовлення. 

54. Доберіть завдання з постановки дзвінких приголосних у дітей з відкритою 

ринолалією. 
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