
 
 

 

 

 



 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 5  

Семестр 10  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 32  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 80  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формувати в студентів систему знань та умінь про сучасні  

нетрадиційні та авторські методики й технології логопедичного впливу на 

мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та застосування практичних 

навичок у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають 

психофізичні порушення.  

Завдання навчальної дисципліни  

Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.00.01 Логопедія 

підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

016 Спеціальна освіта, дисципліна «Сучасні логопедичні технології» 

забезпечує формування таких компетентностей:  

 формувати загальні компетентності: інформаційну, самоосвітню, 

проблемно-прогностичну, міжособистісної взаємодії; 

 формувати фахові компетентності: психолого-педагогічну,  

консультативну, діагностико-аналітичну, логокорекційну, 

компетентність у сфері інклюзивного навчання; 

 забезпечити набуття практичних навичок під час формування 

діагностико-аналітичної та логокорекційної фахових компетентностей у 

Центрі практичної підготовки «Логотренажер». 

3. Результати навчання за дисципліною: 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.00.01 Логопедія 

підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

016 Спеціальна освіта, дисципліна «Сучасні логопедичні технології» 

забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання:  

 опанувати сучасними методами корекційно-реабілітаційної роботи з 

розвитку й корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами, 

розуміти психологічні особливості розвитку дітей із різними типами 



мовленнєвих порушень, особливості психічного розвитку та 

особистісної сфери дітей із різними типами мовленнєвих порушень; 

 уміти здійснювати на достатньо високому психолого-педагогічне 

обстеження осіб з особливими потребами та аналізувати його 

результати, володіти комплексом логодіагностичних методик 

визначення рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої 

діяльності; 

 уміти здійснювати раціональний вибір нетрадиційних та авторських 

методик логопедичного впливу; здійснювати корекційний вплив з 

урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних 

потреб осіб, які мають дислалію, ринолалію, дизартрію, порушення 

голосу, ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення, 

алалію, афазію, порушення писемного мовлення в спеціальних 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, реабілітаційних 

установах;  

 підвищувати професійну компетентність шляхом систематичного 

вивчення інформаційних джерел та практики логопедів за профілем 

підготовки: нові прогресивні авторські технології логопедичного впливу 

на стан артикуляційної моторики, засоби її покращення; 

 уміти демонструвати на достатньо високому рівні навички працювати 

самостійно в процесі виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань та в групі в процесі виконання завдань на практичних заняттях, 

під час педагогічної практики та виконання професійних обов’язків із 

дотриманням етичних і моральних норм проведення логопедичних 

занять із застосування сучасних технологій логокорекційного впливу; 

 уміти генерувати та поширювати нові ідеї або інноваційні вирішення 

професійних завдань або ситуацій; здатність генерувати оригінальні, 

якісно нові ідеї, які можуть бути однозначно та аргументовано 

сприйнятими як в знайомих, так і в незнайомих ситуаціях, долучатися 

новими, практичними, прикладними та комплексними ідеями та 

розв'язками, що впливають на ефективність виконання поставлених 

професійних завдань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

Сучасні стратегії логопедичної роботи з дітьми раннього віку 

Тема 1. Превентивна логопедія: стратегії 14 2 2    10 



роботи з дітьми раннього віку 

Тема 2. Комплексна  логопедична  

допомога в системі раннього втручання 

14 2 2    10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4    20 

Змістовий модуль 2. 

Інноваційні методики в логопедичній практиці 

Тема 3. Освітня кінезіологія. Методи та 

прийоми роботи логопеда 

14 2 2    10 

Тема 4. Кінезіотейпування в логопедії. 

Використання тейпінг-терапії в корекції 

мовленнєвих і міофункціональна порушень 

14 2 2    10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4    20 

Змістовий модуль 3.  

Сучасні підходи до сенсомоторного розвитку дітей із порушеннями мовлення в контексті 

логопедичного супроводу 

Тема 5. Мобілізація збережених сенсорних 

аналізаторів як засіб розвитку дітей із ТПМ 

14 2 2    10 

Тема 6. «Терапія рук» у логопедичній 

практиці 

14 2 2    10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4    20 

Змістовий модуль 4.  

Стратегії професійного зростання сучасного вчителя-логопеда 

Тема 7. Профіль сучасного логопеда 14 2 2    10 

Тема 8. Тактики подолання професійного 

вигорання вчителя-логопеда 

14 2 2    10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4    20 

Усього 120 16 16    80 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І.  

Сучасні стратегії логопедичної роботи з дітьми раннього віку 

 

Тема 1. Превентивна логопедія: стратегії роботи з дітьми раннього 

віку  

Онтогенез мовлення дітей раннього віку. Превентивна роботи з 

формування психофізіологічної бази мовлення в дітей раннього віку. 

Стратегії роботи з дітьми раннього віку:  розуміння простих інструкцій; 

формування мотиваційної сфери; зоровий контакт; моторної імітації і прості 

загальновживані жести; цілеспрямовані дії; розвиток слухового й зорового 

сприймання; розумові операції сенсорних еталонів; ритмічні структури на 

невербальному рівні. 

Ключові слова: превентивна логопедія, онтогенез, мотиваційна сфера, 

операції сенсорних еталонів, ритмічні структури. 

Рекомендована основна література [1, 3] 



Рекомендована додаткова література [1, 3, 8, 14] 

 

Тема 2. Комплексна  логопедична допомога в системі раннього 

втручання 

Сучасний стан та перспективи розвитку послуги раннього втручання в 

Україні. Бар’єри на шляху впровадження системи раннього втручання та 

логопедичної допомоги, зокрема. Керівні принципи послуги раннього 

втручання. Формування системи раннього втручання та місце логопедичного 

супроводу в ній. Основні пріоритети та ключові елементи політики раннього 

втручання. Забезпечення функціонування системи раннього втручання. 

Формування послуги РВ на базі установ різного відомчого підпорядкування. 

Міжнародна практика раннього втручання. 

Ключові слова: раннє втручання, система раннього втручання, 

міжнародні практики раннього втручання. 

Рекомендована основна література [2, 4] 

Рекомендована додаткова література [2, 5, 13] 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Інноваційні методики в логопедичній практиці 

 

Тема 3. Освітня кінезіологія. Методи та прийоми роботи логопеда 

Кінезіологія - наука про рухи людського тіла. Історія кінезіології. 

Прикладна кінезіологія. Освітня кінезіологія. Кінезіологія в логопедичній 

практиці. Кінезіологічні методи і прийоми роботи в логокорекційній роботі 

логопеда 

 Ключові слова: кінезіологія, гімнастика мозку, прикладна кінезіологія, 

освітня кінезіологія. 

Рекомендована основна література [1, 3] 

Рекомендована додаткова література [3, 4, 12] 

 

Тема  4. Кінезіотейпування в логопедії. Використання тейпінг-

терапії в корекції мовленнєвих і міофункціональна порушень  

Тейпінг-терапія. Кінезіотейпування. Кінезіотейпи та їх види: крос-

тейпи, динамік-тейпи. Роль тейпінг-терапії в логопедичній практиці: 

покращення функції жування й ковтання, подолання гіперсалівації, 

інтенсифікація компенсаторних процесів тощо.  

Використання тейпуванні к комплексній логопедичні роботі з дітьми із 

системними порушеннями мовлення. Сенсорне тейпування. 

Ключові слова: тейп, кінезіотейпування, кростейпи, сенсорне 

тейпування. 

Рекомендована основна література [1, 3] 

Рекомендована додаткова література [1, 4, 11, 16] 

 

Змістовий модуль ІІІ.  



Сучасні підходи до сенсомоторного розвитку дітей із порушеннями 

мовлення в контексті логопедичного супроводу 

 

Тема 12. Мобілізація збережених сенсорних аналізаторів як засіб 

розвитку дітей із ТПМ  

Дисфункція сенсорних систем (тактильна, вестибулярна, 

пропріоцептивна, слухова, зорова, розлади дотику і смакова дезорієнтація) у 

дітей із ТПМ. Класифікація сенсорних порушень. Агнозії.  

Мобілізація сенсорних аналізаторів у дітей із ТПМ. Сенсорна дієта на 

логопедичних заняттях. 

Ключові слова: дисфункція, сенсорна система, агнозія, аналізатор, 

мобілізація сенсорних аналізаторів, сенсорна дієта. 

Рекомендована основна література [1, 3] 

Рекомендована додаткова література [1, 4, 11, 16] 

 

 Тема 6. «Терапія рук» у логопедичній практиці  

Сутність методики «Терапія рук». Завдання методики та корекційне 

спрямування. Напрями роботи. Показання та протипоказання до 

застосування в логопедичній практиці. Зміст методики «Терапія рук» та 

структура занять. 

Діагностика та алгоритм діяльності педагога. Послідовність завдань і 

вправ, які реалізуються відповідно до програми терапії рук. Застосування 

методики в логопедичній практиці. 

Ключові слова: терапія рук, верхні кінцівки, м’язовий тонус, рефлекси, 

профіль дитини, маніпуляції рук, мануальні вправи. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [3, 8, 16] 

 

Змістовий модуль ІV.  

Стратегії професійного зростання сучасного вчителя-логопеда 

 

 Тема 7. Профіль сучасного логопеда 

 Імідж сучасного логопеда. Портфоліо вчителя-логопеда. Фахові 

компетентності та soft skills вчителя-логопеда. Стратегії й тактики 

професійної самопрезентації логопеда.  

Самоосвіта. Професійне зростання. Логопедичний менеджмент. 

Ключові слова: імідж, портфоліо, самоосвіта, фахові компетентності, 

самопрезентація. 

Рекомендована основна література [3, 6] 

Рекомендована додаткова література [8, 11, 14] 

 

 Тема 8. Тактики подолання професійного вигорання вчителя-

логопеда  

Професійне вигорання логопеда. Професійний стрес. Інформаційне 

перенавантаження. Емоційне вигорання. Складники професійного вигорання.  



Прояви стресу професійного вигорання: фрустрованість, підвищена 

тривожність, роздратованість, виснаженість. Симптоми прояву синдрому 

професійного вигорання. Тактики подолання синдрому професійного 

вигорання. 

Ключові слова: професійний стрес, емоційне вигорання, синдром 

професійного вигорання, емоційне вигорання. 

Рекомендована основна література [1, 3, 4] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 10] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів дисципліни 

«Сучасні логопедичні технології» 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування 

практичних занять 

1 - - - - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10 2 20 2 20 2 20 2 20 

Робота на практичному 

занятті 

10 - - - - - - - - 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 59 - 59 - 59 - 59 

Максимальна кількість балів: 236 

Розрахунок коефіцієнта: k=236:100=2,36 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль І.  

Сучасні стратегії логопедичної роботи з дітьми раннього віку 

 

Тема 1. Превентивна логопедія: стратегії роботи з дітьми раннього віку 



Завдання:  

Ознайомитися з онлайн скринінгом на сайті 

http://rvua.com.ua/onlajnskrining/. В робочому зошиті написати есе 

«Превентивна логопедія: так чи ні?», у якому висвітлити власну позицію 

щодо місця логопедичного супроводу в процесі раннього втручання. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе в робочому 

зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного й науково виваженого 

аналізу теоретичного і практичного матеріалу – 1 бал, здатність до творчого 

й науково виваженого обґрунтування власної позиції в процесі розкриття 

питання – 2 бала, здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал, 

здатність до грамотної (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних 

помилок) презентації матеріалу – 1 бал. 

 

Тема 2. Комплексна  логопедична допомога в системі раннього 

втручання 

Завдання:  

Ознайомитись із міжнародними практиками раннього втручання. 

Створити та описати власне бачення ефективної моделі системи раннього 

втручання в Україні, спираючись на проведений аналіз міжнародних практик. 

Форма подання: результати подаються у вигляді опису моделі в 

робочому зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного й науково виваженого 

аналізу практичного матеріалу – 1 бал, здатність до творчого й науково 

виваженого обґрунтування власної позиції в процесі розкриття теми – 2 бала, 

здатність до логічного структурування матеріалу – 1 бал, здатність до 

грамотної (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) 

презентації матеріалу – 1 бал. 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Інноваційні методики в логопедичній практиці 

 

Тема 3. Освітня кінезіологія. Методи та прийоми роботи логопеда (5 

год.) 

Завдання: 

Здійснити пошук наукової статті (за останні три роки), яка стосується 

використання кінезіологічних вправ у логокорекційній практиці. Тезово 

законспектувати статтю та вказати першоджерело. 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез статті в робочому 

зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного й науково виваженого 

аналізу теоретичного і практичного матеріалу – 1 бал, здатність до творчого 

й науково виваженого обґрунтування обраного матеріалу  – 2 бала, здатність 

до логічного структурування матеріалу – 1 бал, здатність до грамотної (без 

http://rvua.com.ua/onlajnskrining/
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орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) презентації 

матеріалу – 1 бал. 

   

Тема 4. Кінезіотейпування в логопедії. Використання тейпінг-терапії в 

корекції мовленнєвих і міофункціональна порушень (5 год.) 

Завдання:  

Уважно познайомитись із лекційним матеріалом та запропонованими 

джерелами щодо теми кінезіотейпування в логопедії. Обґрунтувати свою 

бачення використання тейпінг-терапії в логопедичній практиці у вигляді есе. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе в робочому 

зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного й науково виваженого 

аналізу теоретичного і практичного матеріалу – 1 бал, здатність до творчого 

й науково виваженого обґрунтування власної позиції  – 2 бала, здатність до 

логічного структурування матеріалу – 1 бал, здатність до грамотної (без 

орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) презентації 

матеріалу – 1 бал. 

 

Змістовий модуль ІІІ.  

Сучасні підходи до сенсомоторного розвитку дітей із порушеннями 

мовлення в контексті логопедичного супроводу 
 

 Тема 5. Мобілізація збережених сенсорних аналізаторів як засіб 

розвитку дітей із ТПМ (5 год.) 

 

Завдання: Здійсніть пошук засобів (вправи, ігри, прийоми) мобілізації 

збережених сенсорних систем (тактильна, вестибулярна, пропріоцептивна, 

слухова, зорова, смакова)  у дітей із ТПМ. Оформіть у вигляді таблиці: 
№ 

з/п 

Вік 

(дорослі/діти) 

Сенсорна 

система 

Опис вправи, гри тощо 

    

    

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці в робочому 

зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до коректного й науково виваженого 

аналізу теоретичного матеріалу – 1 бал, здатність до творчого й науково 

виваженого обґрунтування власної позиції в процесі розроблення та 

обґрунтування вправ та ігор – 2 бали, здатність до логічного структурування 

матеріалу – 1 бал, здатність до грамотної (без орфографічних, пунктуаційних 

та стилістичних помилок) презентації матеріалу – 1 бал. 

 

 Тема 6. Терапія рук (5 год.) 

Завдання:  

Познайомитися із роботою фахівця Терапії рук на сторінці сайту 

https://www.pm1-kozuchow.pl/text70/ Муніципального дитячого садка 
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(Kożuchów, Polska). Розробити логопедичне заняття на один день із 

використанням методики Терапії рук (вік дитини, тип порушення – на вибір 

студента). 

Форма подання: результати подаються у вигляді розробленого 

логопедичного заняття в робочому зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до коректно й науково виважено 

проаналізувати теоретичний та практичний матеріал – 1 бал, здатність до 

творчого й науково виважено обґрунтування власної позиції в процесі 

розроблення та обґрунтування комплексів – 2 бали; здатність логічно 

структурувати матеріал – 1 бал; здатність демонструвати високий рівень 

грамотності (без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок) у 

презентації власній позиції – 1 бал. 

 

Змістовий модуль ІV.  

Стратегії професійного зростання сучасного вчителя-логопеда 
 

Тема 7. Профіль сучасного логопеда 

Завдання:  

Проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо створення іміджу 

сучасного логопеда. Написати мотиваційний лист для влаштування на 

престижну посаду логопеда в приватний медичний центр. 

Форма подання: результати подаються у вигляді розробленого 

мотиваційного листа в робочому зошиті. 

 Критерії оцінювання: здатність до коректного й науково виваженого 

аналізу теоретичного і практичного матеріалу – 1 бал, здатність до творчого 

й науково виваженого обґрунтування власної позиції в процесі розроблення 

мотиваційного листа – 2 бала, здатність до логічного структурування 

матеріалу – 1 бал, здатність до грамотної (без орфографічних, пунктуаційних 

та стилістичних помилок) презентації матеріалу – 1 бал. 

 

 Тема 8. Тактики подолання професійного вигорання вчителя-логопеда  

Завдання:  

Проаналізувати результати власної експрес-діагностика наявності 

«синдрому емоційного вигорання». Написати програму відновлення власного 

іміджу відповідно до результатів діагностики із використанням тактик 

подолання професійного вигорання. 

Форма подання: результати подаються у вигляді програми відновлення 

власного іміджу в робочому зошиті. 

Критерії оцінювання: здатність до творчого й науково виваженого 

обґрунтування обраного матеріалу – 2 бали, здатність рефлексувати та 

визначати власні шляхи професійного зростання – 2 бала; вміння 

презентувати власні результати – 1 бал. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Письмова форма: есе 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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Критерії оцінювання: 

1. Здатність продемонструвати знання базових знань стратегій 

нетрадиційної/авторської методики – 10 балів; 

2. Здатність продемонструвати критичне мислення в процесі роздумів про 

ефективність та коректність використання в логокорекційній роботі – 

10 балів; 

3. Здатність продемонструвати високий рівень грамотності писемного 

мовлення – 5 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 

6.6. Шкала відповідності оцінок: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) зі 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 

 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Сучасні логопедичні технології» 
Разом: 120 год., із них: 16 год. – лекційних занять, 16 год. – семінарських занять, 80 год. – самостійна робота, 8 год. – модульний 

контроль.  

 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля 
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З 

ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ (59 балів) 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ (59 балів) 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 

Теми 

лекцій 

Превентивна логопедія: 

стратегії роботи з дітьми 

раннього віку 

Комплексна  логопедична 

допомога в системі 

раннього втручання 

Освітня кінезіологія. Методи та 

прийоми роботи логопеда 

Кінезіотейпування в логопедії. 

Використання тейпінг-терапії 

в корекції мовленнєвих і 

міофункціональна порушень 

Семінарські 

заняття 
1(11 балів) 2(11 балів) 3(11 балів) 4(11 балів)   

Теми 

семінарських 

занять 

Превентивна логопедія: 

стратегії роботи з дітьми 

раннього віку 

Комплексна  логопедична 

допомога в системі раннього 

втручання 

Освітня кінезіологія. Методи та 

прийоми роботи логопеда 

Кінезіотейпування в логопедії. 

Використання тейпінг-терапії 

в корекції мовленнєвих і 

міофункціональна порушень 

Самостійна 

робота 
1 (5 балів) 2 (5 балів) 3 (5 балів) 4 (5 балів) 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №2 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
Залік 



 

Модулі Змістовий модуль ІІІ 

 
Змістовий модуль IV 

Назва модуля 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СЕНСОМОТОРНОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В 

КОНТЕКСТІ ЛОГОПЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ (59 балів) 

СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО 

ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (59 балів) 

Лекції 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 

Теми 

лекцій 

Мобілізація збережених 

сенсорних аналізаторів як 

засіб розвитку дітей із ТПМ 

«Терапія рук» у логопедичній 

практиці 
Профіль сучасного логопеда 

Тактики подолання професійного 

вигорання вчителя-логопеда 

Семінарські 

заняття 
5(11 балів) 6(11 балів) 7 (11 балів) 8 (11 балів)   

Теми 

семінарських 

занять 

Мобілізація збережених 

сенсорних аналізаторів як засіб 

розвитку дітей із ТПМ 

«Терапія рук» у логопедичній 

практиці 
Профіль сучасного логопеда 

Тактики подолання професійного 

вигорання вчителя-логопеда 

Самостійна 

робота 
5 (5 балів) 6 (5 балів) 

7  (5 балів) 

 
8 (5 балів) 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №3 

(25 балів) 

 

 

Модульна контрольна робота №4 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
Залік 

8. Разом: 236 балів; коефіцієнт: 2,36 (236:100=2,36) 
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9. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова): 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. 

Дичківська. 2-ге вид., доповн. К. : Академвидав, 2012. 349 c.  

2. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / Автор-

укладач Федорчук Е.І. Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. 212 с. 

3. Сучасні технології в освіті: Реком. бібліогр. покажч. Ч. 2./ [упоряд.: 

Моісєєва І.П. , Пономаренко Л.О.]. К.: АПН України. ДНПБ України ім. 

В.О. Сухомлинського, 2006. 196 с. 

4. Фрост Л. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 

(PECS): [руководство для педагогов] / Л. Фрост, Э. Бонди. Теревинф, 2011. 

146 с. 

5. Шеремет М.К. Сучасні комп’ютерні технології в логопедичній роботі / М. 

Шеремет, Г. Загурська. – Педагогіка та методики: спеціальні. Збірник 

наукових статей НПУ ім.М.П. Драгоманова. Випуск 1. К.:2001. С.183–192. 

 

Додаткова: 

1. Андросова В.М. Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми-

логопатами старшого дошкільного віку для корекції вад звуковимови / В. 

М. Андросова // Розкажіть онуку. 2004. № 10–11. 

2. Бабич Н.М. Використання техніки орофаціальної міофункціональної 

терапії в логопедичній практиці / Н.М. Бабич, К.О. Кібальна, 

Т.В. Мельніченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали 

VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (14 квітня) 

2017 року, м. Суми. С. 39–42. 

3. Борозинец Н.М. Логопедические технологии: [учеб.-метод. пособие] / 
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