
 
  



 

 

  



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 5 

Семестр 1 1 

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 16 

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 50 104 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета –. формувати у студентів дискурсивне нейрологопедичне мислення 

шляхом опанування теоретико-методологічних знань про 

нейропсихолінгвістичні механізми порушень мовлення, стратегії впливу на них 

для подолання та попередження дефіциту мовленнєвої функції; практичні 

навички роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, компенсації 

та профілактики порушень з позицій нейрологопедичного підходу. 

Завдання навчальної дисципліни: 
1. Формувати загальні компетентності: 

 ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ЗК-3. Здатність працювати в команді. 

 ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

2. Формувати спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

 СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики 

логопедичного впливу і технології корекційно-розвивальної роботи з 

особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими 

порушеннями мовлення. 



 СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-

розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих 

освітніх потреб здобувачів. 

 СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими 

фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами на засадах партнерства. 

 СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 

діяльності.  

 СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, 

приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення 

професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів.  

 СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу 

мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних 

дисфункцій у дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій 

у дорослих з метою створення нейрологопедичних програм компенсації 

відповідно до сучасних нейропсихологічних, нейрологопедичних, 

нейролінгвістичних досліджень. 

3. Забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні фахових 

компетентностей у Центрі практичної підготовки «Логотренажер». 

 

4. Результати навчання за дисципліною: 

 РН 1. Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з 

особливими освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення 

шляхів розв’язання наявних проблем. 

 РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність 

з метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення 

традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах.   

 РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології 

корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми 

потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, 

виховання, розвитку та соціалізації цих осіб.  

 РН 4. Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного 

оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати 

достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх 

інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої 

підтримки. 

 РН 9. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері спеціальної та інклюзивної освіти. 

 РН 10. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 



 РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та 

відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із 

різними труднощами функціонування організму з урахуванням 

механізмів їхнього виникнення та реалізовувати їх у логопедичній 

практиці у поєднанні з нейротехнологіями у процесі комплексної 

абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку. 

 РНД 1. Усвідомлювати сутність поняття «нейрологопедія», розуміти її 

місце і роль у контексті інших нейронаук, знати її мету і завдання, 

здійснювати структурно-змістовий аналіз нейрологопедичного 

інструментарію. 

 РНД 2. Уміти аналізувати мовленнєву діяльність з огляду на сучасні 

світові нейробіологічні досягнення, що дають змогу розглядати мову, 

мовлення, мислення через головну властивість кіркових нейронних 

мереж – пластичність, можливість адаптуватися до вхідних сигналів 

навколишнього середовища. 

 РНД 3. Бути носієм дискурсивного нейрологопедичного мислення, що 

дає змогу здійснювати послідовний моніторинг варіантів прояву 

дефіциту мовлення з метою визначення його нейропсихолінгвістичного 

механізму виникнення, аналізу та добору адекватного індивідуального 

психолінгвістичного інструментарію компенсації з метою позитивного 

впливу на означений механізм. 

 РНД 4. Розуміти сутність нейрологопедичного підходу до виявлення та 

подолання порушень мовлення різного ґенезу, здійснювати діагностику 

і компенсацію порушень мовлення, застосовувати з цією метою 

нейролінгвістичну класифікацію з позицій нейрологопедичного 

підходу; усвідомлювати сутність поняття «механізм порушення», 

володіти нейрологопедичним алгоритмом визначення механізмів 

порушень мовлення. 

 РНД 5. Уміти визначати нейрологопедичний статус особи з 

порушеннями мовлення, створювати на його основі індивідуальний 

нейрологопедичний профіль; аналізувати психолінгвістичну структуру 

завдань, порівнювати її зі структурою нейрологопедичного профілю 

особи з метою визначення індивідуальних нейропсихолінгвістичних 

адаптацій (модифікацій) навчального матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

Тема 1. Сутність поняття «нейрологопедія». 

Структурно-змістовий аналіз 

нейрологопедичного інструментарію. 

10 2 2    6 

Тема 2. Загальна характеристика 

мовленнєвої діяльності з позицій 

нейрологопедії. 

10 2  2   6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 2 2   12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА СУПРОВОДУ ОСІБ  

З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 3. Нейрологопедичний підхід до 

аналізу порушень мовлення. 

10 2 2    6 

Тема 4. Визначення механізмів порушень 

мовлення та перспектив їхньої компенсації з 

позицій нейрологопедичного підходу. 

10 2  2   6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 2 2   12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

Тема 5. Технологія вивчення 

нейрологопедичного статусу осіб з різними 

порушеннями мовлення. 

10 2 2    6 

Тема 6. Технологія складання 

індивідуального нейрологопедичного 

профілю особи з порушеннями мовлення. 

10 2  2   6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 2 2   12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 7. Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

11 2 2    7 

Тема 8. Стратегія створення індивідуального 

освітнього простору з позицій 

нейрологопедії. 

11 2  2   7 

Модульний контроль 2  

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Разом 24 4 2 2   14 

Усього 120 16 8 8   50 



 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

Тема 1. Сутність поняття «нейрологопедія». 

Структурно-змістовий аналіз 

нейрологопедичного інструментарію. 

15 2     13 

Тема 2. Загальна характеристика 

мовленнєвої діяльності з позицій 

нейрологопедії. 

15  2    13 

Разом 30 2 2    26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА СУПРОВОДУ ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 3. Нейрологопедичний підхід до 

аналізу порушень мовлення. 

15 2     13 

Тема 4. Визначення механізмів порушень 

мовлення та перспектив їхньої компенсації з 

позицій нейрологопедичного підходу. 

15   2   13 

Разом 30 2  2   26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

Тема 5. Технологія вивчення 

нейрологопедичного статусу осіб з різними 

порушеннями мовлення. 

15 2     13 

Тема 6. Технологія складання 

індивідуального нейрологопедичного 

профілю особи з порушеннями мовлення. 

15   2   13 

Разом 30 2  2   26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 7. Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

15 2     13 

Тема 8. Стратегія створення індивідуального 

освітнього простору з позицій 

нейрологопедії. 

15  2    13 

Разом 30 2 2    26 

Усього 120 8 4 4   104 

 

 

 

 

 



6. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

Тема 1. Сутність поняття «нейрологопедія». Структурно-

змістовий аналіз нейрологопедичного інструментарію. 

Передумови виникнення нейрологопедії. Поняття «нейрологопедія». 

Мета і завдання нейрологопедії. Структура і зміст нейрологопедичного 

інструментарію. 

Ключові слова: нейрологопедія, передумови виникнення, 

нейрологопедичний інструментарій. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [7, 8, 11] 

 

Тема 2. Загальна характеристика мовленнєвої діяльності з 

позицій нейрологопедії. 

Сучасні досягнення нейронаук та їхнє значення для нейрологопедії. 

Нейрологопедичний аналіз мовленнєвої діяльності (мова, мовлення, 

мислення). 

Ключові слова: нейронауки, нейрологопедичний аналіз мовленнєвої 

діяльності, мова, мовлення, мислення. 

Рекомендована основна література[1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [7, 10, 11] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА 

СУПРОВОДУ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 3. Нейрологопедичний підхід до аналізу порушень 

мовлення. 

Дискурсивне мислення фахівця як основа нейрологопедичного 

підходу. Сутність нейрологопедичного підходу. Нейролінгвістична 

класифікація порушень мовлення у ракурсі нейрологопедичного підходу. 

Ключові слова: дискурсивне мислення, нейрологопедичний підхід, 

нейролінгвістична класифікація порушень мовлення. 

Рекомендована основна література [1] 

Рекомендована додаткова література [2, 3, 6, 8, 9] 

 

Тема 4. Визначення механізмів порушень мовлення та перспектив 

їхньої компенсації з позицій нейрологопедичного підходу. 

Поняття про механізм порушення мовлення. Сутність та перспективи 

застосування нейрологопедичного алгоритму визначення механізмів 

порушень мовлення.  

Ключові слова: механізм порушення мовлення, нейрологопедичний 

алгоритм визначення механізмів порушень мовлення. 



Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [6, , 8, 9, 13] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ 

МОВЛЕННЯ 

Тема 5. Технологія вивчення нейрологопедичного статусу осіб з 

різними порушеннями мовлення. 

Сутність поняття «нейрологопедичний статус». Індикатори 

визначення стану нейрологопедичного статусу осіб з порушеннями 

мовлення. Процедура вивчення нейрологопедичного статусу осіб з 

порушеннями мовлення. 

Ключові слова: нейрологопедичний статус, індикатори 

нейрологопедичного статусу, процедура вивчення нейрологопедичного 

статусу, порушення мовлення. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [2, 8, 9, 13] 

 

Тема 6. Технологія складання індивідуального 

нейрологопедичного профілю особи з порушеннями мовлення. 

Сутність поняття «нейрологопедичний профіль». Процедура 

створення індивідуального нейрологопедичного профілю особи з 

порушеннями мовлення. 

Ключові слова: нейрологопедичний профіль, процедура створення 

індивідуального нейрологопедичного профілю, порушення мовлення. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [5, 7, 9, 13] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 7. Стратегії організації нейрологопедичної допомоги. 

Нейрологопедія у освіті. Увага як система нейронних мереж. 

Активне генерування лінгвогіпотез як інструмент заохочення. Корекція 

існуючих ментальних лінгвомоделей як механізм виправлення 

помилок. Консолідація як інструмент виявлення нейронних ресурсів 

для подальшого опанування мовлення. 

Ключові слова: система нейронних мереж, генерування 

лінгвогіпотез, ментальна лінгвомодель, консолідація, нейронні ресурси. 

Рекомендована основна література [2,  3, 5] 

Рекомендована додаткова література [1,3,10, 11] 

 

Тема 8. Стратегія створення індивідуального освітнього 

простору з позицій нейрологопедії. 



Поняття про психолінгвістичну структуру завдань (ПЛСЗ). 

Співставлення ПЛСЗ зі структурою нейрологопедичного профілю 

особи. Визначення індивідуальних нейропсихолінгвістичних адаптацій 

(модифікацій) навчального матеріалу з позицій нейрологопедії для осіб 

з порушеннями мовлення. 

Ключові слова: психолінгвістична структура завдань (ПЛСЗ), 

нейропсихолінгвістичні адаптації (модифікації). 

Рекомендована основна література [3, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 11, 12] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів дисципліни 

«Нейрологопедія» 

 

денна форма навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид діяльності 
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М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

практичних занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Робота на 

практичному занятті 

10 1 10 1 10 1 10 1 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 

Разом - 59 - 59 - 59 - 59 

Максимальна кількість балів: 236 

Розрахунок коефіцієнта: k=236:60=3,9 



заочна форма навчання 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

 
Тема 1. Сутність поняття «нейрологопедія». Структурно-змістовий 

аналіз нейрологопедичного інструментарію (6 год). 

Завдання: 
1) Скласти схему «Передумови виникнення нейрологопедії». 
2) Скласти таблицю «Специфічні нервові шляхи для передачі усіх типів 

подразнень до ЦНС». 

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці, схеми. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Вид діяльності 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 - - - - 1 1 

Відвідування 

практичних занять 

1 - - 1 1 1 1 - - 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 - - - - 1 10 

Робота на 

практичному занятті 

10 - - 1 10 1 10 - - 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Разом - 22 - 22 - 22 - 22 

Максимальна кількість балів: 88 

Розрахунок коефіцієнта: k=88:60=1,5 



Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Загальна характеристика мовленнєвої діяльності з позицій 

нейрологопедії (6 год). 

Завдання: на основі аналізу наукових посібників, підручників, змісту 

лекційного матеріалу скласти таблицю «Значення сучасних досягнень 

нейронаук для нейрологопедії», висуваючи власні аргументи. 

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА 

СУПРОВОДУ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 3. Нейрологопедичний підхід до аналізу порушень мовлення (6 



год). 

Завдання: здійснити аналіз навчального посібника Візель Т.Г. «Основи 

нейропсихології» (розділ 2, частина 2, «Патологія мовлення»), заповнюючи 

таблицю: 
Порушення мовлення Сучасні уявлення про 

природу порушення і 

особливості мозкової 

діяльності 

Стратегія компенсації 

   

   

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 4. Визначення механізмів порушень мовлення та перспектив їхньої 
компенсації з позицій нейрологопедичного підходу (6 год). 

Завдання: скласти таблицю-схему, що відображає механізм кожного з 

порушень відповідно до нейрологопедичного алгоритму. 

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці-схеми. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 



посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ 

МОВЛЕННЯ 

Тема 5. Технологія вивчення нейрологопедичного статусу осіб з різними 

порушеннями мовлення (6 год). 

Завдання: здійснити опис дитини з будь-яким порушенням мовлення 

відповідно до індикаторів визначення стану її нейрологопедичного статусу. 

Визначити її нейрологопедичний статус. 

Форма подання: результати подаються у вигляді опису дитини. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка включає 

всі головні складові 

опису. 

Студент/ка включає 

основні складові опису. 

Студент/ка 

включає деякі 

основні складові 

опису. 

Студент/ка не може 

точно включити 

складові опису. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Наповнення  Студент/ка 

раціонально та точно 

надає рекомендації, 

враховує вікові 

особливості та 

особливі дитини. . 

Студент/ка правильно 

надає рекомендації, 

враховує вікові 

особливості та особливі 

дитини. 

Студент/ка надає 

рекомендації, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та особливі 

дитини. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

надавати рекомендації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники 

нейрологопедичного 

статусу.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники 

нейрологопедичного 

статусу. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники 

нейрологопедично

го статусу. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

нейрологопедичного 

статусу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 



зазначеного 

часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 6. Технологія складання індивідуального нейрологопедичного 

профілю особи з порушеннями мовлення (6 год). 

Завдання: створити індивідуальний нейрологопедичний профіль дитини з 

такими порушеннями мовлення, яку було описано у самостійній роботі до 

теми 5. 

Форма подання: результати подаються у вигляді індивідуального 

нейрологопедичного профілю. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка включає 

всі головні складові 

профілю дитини. 

Студент/ка включає 

основні складові 

профілю дитини. 

Студент/ка 

включає деякі 

основні складові 

профілю дитини. 

Студент/ка не може 

точно включити 

складові профілю 

дитини. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Наповнення  Студент/ка 

раціонально та точно 

надає рекомендації, 

враховує вікові 

особливості та 

особливі дитини. . 

Студент/ка правильно 

надає рекомендації, 

враховує вікові 

особливості та особливі 

дитини. 

Студент/ка надає 

рекомендації, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та особливі 

дитини. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

надавати рекомендації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники 

нейрологопедичного 

профілю дитини.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники 

нейрологопедичного. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники 

нейрологопедично

го профілю. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

нейрологопедичного 

профілю. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД 

 ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Тема 7. Стратегії організації нейрологопедичної допомоги (7 год). 

Завдання: здійснити аналіз статті Я. Серковської-Монки «Що нейронаука 

може внести до дидактики?». 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 



Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Розкриття теми Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Граматика та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 

Тема 8. Стратегія створення індивідуального освітнього простору з 

позицій нейрологопедії (7 год). 

Завдання: визначити індивідуальні нейропсихолінгвістичні адаптації 

(модифікації) навчального матеріалу з позицій нейрологопедії для особи з 

порушеннями мовлення, нейрологопедичний статус і профіль якої було 

створено у контексті виконання самостійних робіт 5, 6. 

Форма подання: результати подаються у вигляді аналізу індивідуального 

нейрологопедичного профілю. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Аналіз 

інформації 

Студент/ка ретельно 

аналізує профіль 

дитини. 

Студент/ка аналізує 

профіль дитини. 

Студент/ка 

аналізує деякі 

складові профілю 

дитини. 

Студент/ка не може 

точно проаналізувати 

профіль дитини. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Наповнення  Студент/ка 

раціонально та точно 

визначає адаптації 

(модифікації) 

навчального 

матеріалу з позицій 

нейрологопедії. 

Студент/ка правильно 

визначає адаптації 

(модифікації) 

навчального матеріалу з 

позицій нейрологопедії. 

Студент/ка 

визначає адаптації 

(модифікації) 

навчального 

матеріалу з 

позицій 

нейрологопедії. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

визначати адаптації 

(модифікації) 

навчального матеріалу з 

позицій 

нейрологопедії.. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники 

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники 

нейрологопедичного. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

нейрологопедичного 

профілю. 



нейрологопедичного 

профілю дитини.  

нейрологопедично

го профілю. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Письмова робота, яка складається з 10 тестів (5 балів) та розгорнутої 

відповіді на 1 теоретичне питання (10 балів) та 1 практичне питання (10 балів). 

 Критерії оцінювання тестових завдань: максимальна кількість балів за 

виконання тестових завдань 5. Кожне завдання оцінюється в 0,5 бали. 

Критерії оцінювання теоретичного завдання: максимальна кількість 

балів – 10. У відповіді студента оцінюється: ґрунтовність та чіткість викладу 

інформації; аргументація визначених положень; змістовність та логічність 

відповіді. 

Критерії оцінювання практичного завдання: максимальна кількість 

балів – 10. У відповіді студента оцінюється: методична та технологічна 

грамотність у підборі завдань; зміст та цілі запропонованих вправ і чи 

відповідають вони визначеним умовам; обґрунтованість та аргументованість 

методичного вибору. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмовий екзамен складається із тесту, який включає 21 випадкове 

питання, до яких належать: 20 питань-тестів та 1 питання-есе (практичний 

кейс). 

Правильна відповідь на одне запитання-тест виставляється автоматично 

програмою ADTester у електронному курсі та оцінюється в залежності від 

рівня складності питання, а саме: 

10 питань рівня А – прості питання (питання, де необхідно знайти 

відповідність між поняттями або обрати правильну відповідь), за кожну 

правильну відповідь студент отримує 1 бал. 

10 питань рівня Б – питання середнього рівня складності (множинний 

вибір, встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень, 

встановлення послідовності), за кожну правильну відповідь студент отримує 2 

бали. 

1 питання рівня В – написання есе  (складні, пошукові питання практико-

орієнтованого спрямування), за творчо і науково виважене обґрунтування 

власної позиції у процесі розкриття практичного кейсу, обґрунтованість 

власної позиції у процесі формулювання логопедичного висновку; методичну 

та технологічну грамотність у підборі завдань; обґрунтованість та 

аргументованість методичного вибору; логічне структурування матеріалу, 



демонстрацію розуміння практичного застосування отриманих знань для 

вирішення практичних завдань, студент отримує 10 балів. 

Оцінка за тест може складати від 0 (mіn) балів до 40 (max) балів. 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Питання теоретичного та аналітичного характеру: 

1. Розкрийте сутність поняття «нейрологопедія». 

2. Обґрунтуйте необхідність розгляду поняття «нейрологопедія». 

3. Назвіть передумови виникнення нейрологопедії. 

4. Розкрийте мету і завдання нейрологопедії. 

5. Охарактеризуйте структуру і зміст нейрологопедичного 

інструментарію. 

6. Розкрийте нейрологопедичний аспект у контексті нейрологопедичного 

інструментарію. 

7. Розкрийте неврологічний аспект у контексті нейрологопедичного 

інструментарію. 

8. Розкрийте психологічний аспект у контексті нейрологопедичного 

інструментарію. 

9. Розкрийте психолінгвістичний аспект у контексті нейрологопедичного 

інструментарію. 

10. Розкрийте нейропсихологічний аспект у контексті нейрологопедичного 

інструментарію. 

11. Розкрийте нейролінгвістичний аспект у контексті нейрологопедичного 

інструментарію. 

12. Репрезентуйте відмінність понять «логопедія» і «нейрологопедія». 

13. Охарактеризуйте нейродинамічний компонент вивчення порушень 

мовлення у контексті нейрологопедії. 

14. Обґрунтуйте значення сучасних досягнень нейронаук для 

нейрологопедії. 

15. Здійсніть нейрологопедичний аналіз мовленнєвої діяльності. 

16. Розкрийте сутність поняття «дискурсивне нейрологопедичне мислення 

фахівця». Обґрунтуйте його значення. 

17. Визначте відмінність нейрологопедичного підходу від інших підходів до 

вивчення порушень мовлення. 

18. Охарактеризуйте нейролінгвістичну класифікацію порушень мовлення. 

19. Представте результати аналізу навчального посібника Візель Т.Г. 

«Основи нейропсихології» (розділ 2, частина 2, «Патологія мовлення»). 

20. Застосуйте нейрологопедичний підхід до аналізу нейролінгвістичної 

класифікації порушень мовлення. 

21. Розкрийте сутність поняття «механізм порушення мовлення», поясніть 

необхідність його визначення. 

22. Охарактеризуйте нейрологопедичний алгоритм визначення механізмів 

порушень мовлення. 

23. Розкрийте сутність поняття «нейрологопедичний статус». 

24. Назвіть індикатори визначення стану нейрологопедичного статусу осіб 



з порушеннями мовлення. 

25. Репрезентуйте процедуру вивчення нейрологопедичного статусу осіб з 

порушеннями мовлення. 

26. Здійсніть аналіз нейрологопедичного статусу дитини за запропонованим 

викладачем описом дитини з певними порушеннями мовлення. 

27. Здійсніть опис дитини з будь-яким порушенням мовлення відповідно до 

індикаторів визначення стану її нейрологопедичного статусу. 

28. Розкрийте сутність поняття «нейрологопедичний профіль». 

29. Репрезентуйте процедуру створення нейрологопедичного профілю осіб 

з порушеннями мовлення. 

30. Складіть нейрологопедичний профіль дитини відповідно до її 

нейрологопедичного статусу за запропонованим викладачем описом 

дитини з певними порушеннями мовлення. 

31. Розкрийте значення нейрологопедії для освіти.  

32. Охарактеризуйте увагу як систему нейронних мереж і розкрийте її 

значення для організації нейрологопедичного впливу в освітньому 

процесі. 

33. Розкрийте сутність активного генерування лінгвогіпотез як 

нейрологопедичного інструменту заохочення у освітньому процесі. 

34. Розкрийте сутність корекції ментальних лінгвомоделей як 

нейрологопедичний механізм виправлення помилок. 
35. Опишіть консолідацію як інструмент виявлення нейронних ресурсів для 

подальшого опанування мовлення з позиції нейрологопедії. 

36. Розкрийте сутність поняття про психолінгвістичну структуру завдань 

(ПЛСЗ). 

37. Опишіть процедуру співставлення ПЛСЗ зі структурою 

нейрологопедичного профілю особи. 
38. Розкрийте сутність стратегії визначення індивідуальних 

нейропсихолінгвістичних адаптацій (модифікацій) навчального 

матеріалу з позицій нейрологоповленняедії для осіб з порушеннями 

мовлення. 

39. Здійсніть нейропсихолінгвістичні адаптації (модифікації) навчального 

матеріалу для особи з певними порушеннями мовлення, опис якої 

запропоновано викладачем. 
40. Представте результати аналізу статті Я.Серковської-Монки «Що 

нейронаука може внести до дидактики?». 

 

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  

7.1. Навчально-методична карта дисципліни «Нейрологопедія» (денна форма) 
Разом: 120 год., з них 32 год. – лекції, 8 год. – практичних заняття, 8 год. – семінарських занять; самостійна робота – 50 год.,  модульний 

контроль – 8 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

(59 балів) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА СУПРОВОДУ ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

(59 балів) 

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

Теми лекцій Сутність поняття 

«нейрологопедія». 

Структурно-змістовий аналіз 

нейрологопедичного 

інструментарію. 

Загальна характеристика 

мовленнєвої діяльності з 

позицій нейрологопедії. 

Нейрологопедичний підхід до 

аналізу порушень мовлення. 

Визначення механізмів порушень 

мовлення та перспектив їхньої 

компенсації з позицій 

нейрологопедичного підходу. 

Практ. заняття  1 (11 балів)  2 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

 Загальна характеристика 

мовленнєвої діяльності з 

позицій нейрологопедії. 

 Визначення механізмів порушень 

мовлення та перспектив їхньої 

компенсації з позицій 

нейрологопедичного підходу. 

Сем. заняття 1 (11 балів)  2 (11 балів)  

Теми  

семінарських 

занять 

Сутність поняття 

«нейрологопедія». 

Структурно-змістовий аналіз 

нейрологопедичного 

інструментарію. 

 Нейрологопедичний підхід до 

аналізу порушень мовлення 

 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №1  

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №2 

(25 балів) 



 

Модулі Змістовий модуль 3 

Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 4 

Назва модуля ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

(59 балів) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

(59 балів) 

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

Теми лекцій Технологія вивчення 

нейрологопедичного статусу 

осіб з різними порушеннями 

мовлення. 

Технологія складання 

індивідуального 

нейрологопедичного 

профілю особи з 

порушеннями мовлення. 

Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

Стратегія створення 

індивідуального освітнього 

простору з позицій 

нейрологопедії. 

Практ.заняття  3 (11 балів)  4 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

 Технологія складання 

індивідуального 

нейрологопедичного 

профілю особи з 

порушеннями мовлення. 

 Стратегія створення 

індивідуального освітнього 

простору з позицій 

нейрологопедії. 

Сем.заняття 3 (11 балів)  4 (11 балів)  

Теми  

семінарських 

занять 

Технологія вивчення 

нейрологопедичного статусу 

осіб з різними порушеннями 

мовлення. 

 Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота № 3 

(25 балів) 

 

Модульна контрольна робота № 4 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
ЕКЗАМЕН 40 балів 

Розрахунок коефіцієнта: 236:60=3,9 



7.2. Навчально-методична карта дисципліни «Нейрологопедія» (заочна форма) 
Разом: 120 год., з них 8 год. – лекції, 4 год. – практичних заняття, 4 год. – семінарських занять; самостійна робота – 104 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

(22 бали) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА СУПРОВОДУ ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

(22 бали) 

 Лекції 1 (1 бал) 2  3 (1 бал) 4  

Теми лекцій Сутність поняття 

«нейрологопедія». 

Структурно-змістовий аналіз 

нейрологопедичного 

інструментарію. 

 Нейрологопедичний підхід 

до аналізу порушень 

мовлення. 

 

Практ. заняття    2 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

   Визначення механізмів порушень 

мовлення та перспектив їхньої 

компенсації з позицій 

нейрологопедичного підходу. 

Сем. заняття  1 (11 балів) 2 (11 балів)  

Теми  

семінарських 

занять 

 Загальна характеристика 

мовленнєвої діяльності з 

позицій нейрологопедії. 

Нейрологопедичний підхід 

до аналізу порушень 

мовлення 

 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 



Модулі Змістовий модуль 3 

Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 4 

Назва модуля ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

(22 бали) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

(22 бали) 

 Лекції 5 (1 бал) 6 7 (1 бал) 8  

Теми лекцій Технологія вивчення 

нейрологопедичного статусу 

осіб з різними порушеннями 

мовлення. 

 Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

 

Практичні 

заняття 

 3 (11 балів)   

Теми  

практичних  

занять 

 Технологія складання 

індивідуального 

нейрологопедичного профілю 

особи з порушеннями 

мовлення. 

  

Семінарські 

заняття 

  4 (11 балів)  

Теми  

семінарських 

занять 

  Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Підсумковий 

контроль 
ЕКЗАМЕН 40 балів 

Розрахунок коефіцієнта: 88:60=1,5 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова): 

1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии : учеб. для студентов. М.: 

АСТ: Астрель, 2005. 384,[16] с.  

2. Конопляста С.Ю., Сак Т.Б. Логопсихологія: навч. посіб. / за ред. 

М.К. Шеремет. К.: Знання, 2010. 293 с. 

3. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. К.: Академія, 

2012. 208с. 

4. Неврологічні основи логопедії: навч. посіб. / М.К. Шеремет, 

О.В. Боряк. Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. 252 с.  

5. Пахомова Н. Г. Нейропсихолінгвістика: Навчальний посібник для 

студентів спеціальності 7.01010501, 8.01010501 – «Корекційна освіта». Полт. 

нац. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. 280 с. 

 

Додаткова: 

1. Вознюк О.В. Нейропедагогіка – потужний ресурс освіти дорослих. 

Андрагогічний вісник. Житомир:Вид. ЖДУ ім.І.Франка, 2019. Вип.10. 170с. С. 

19-27 URLhttp://library.zu.edu.ua/andragogichnyi_visnyk.html 

2. Данілавічютє Е.А. Нейродинамічна основа моделювання 

мовлення та дрібної моторики в контексті комплексної технології надання 

допомоги при ДЦП [Електронний ресурс]. Особлива дитина: навчання і 

виховання. 2015. № 4. С. 8–16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_4_3 

3. Данілавічютє Е.А. Психолінгвістика правопису у контексті 

сучасного підручника для школярів із тяжкими порушеннями мовлення. 

Проблеми сучасного підручника : зб.  наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. О.М. 

Топузов]. К.: Педагогічна думка, 2016. Вип. 17 – С. 109-123 

4. Дегтяренко Т. Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції 

тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку. Особлива дитина: 

навчання і виховання. 2016. № 1. С. 38-46. 

5. Лопатинська Н.А. Нейростимуляційні технології у логопедичній 

практиці з дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2020. №3(24). 

6. Лопатинська Н.А. Історія становлення та розвитку 

нейрологопедичних досліджень: клінічний аспект. Актуальні питання 

корекційної освіти. Педагогічні науки. 2018. Вип. 11. С. 186-202.  

7. Лопатинська Н.А. Сучасні нейротехнології у логокорекційній 

діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого 

дизонтогенезу. Корекційно-реабілітаційна діяльність у сучасному освітньому 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8E%D1%82%D1%94%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615708
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615708
http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_4_3
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674028
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Зміст практичних та семінарських занять  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ 

 

Семінарське заняття №1. Сутність поняття «нейрологопедія». 

Структурно-змістовий аналіз нейрологопедичного інструментарію (2 год) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина 
1. Передумови виникнення нейрологопедії. 

2. Поняття «нейрологопедія». 

3. Мета і завдання нейрологопедії. 

4. Структура і зміст нейрологопедичного інструментарію. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 знайомство і критичне оцінювання джерел з метою пошуку відповіді 

на питання «у якому контексті зустрічається термін «нейрологопедія»; 

 дискусію при обговоренні відмінностей сутності понять «логопедія» і 

«нейрологопедія»; 

 аналіз змісту наук, які слугують підґрунтям для розв’язання 

проблемних завдань надання допомоги особам з порушеннями 

мовлення і стосуються причини, структури і механізму мовленнєвого 

дефіциту; 

 окреслення специфічних ознак нейрологопедичного інструментарію. 

Форма подання результату: розгорнуті відповіді студентів, виконання 

тестових завдань (Тест 1). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теоретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту.. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 
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має певне 

непорозуміння. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність та 

участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття №1. Загальна характеристика мовленнєвої 

діяльності з позицій нейрологопедії. 

У процесі підготовки і участі передбачено формування умінь відстоювати 

власну думку, демонструючи набуті знання про сучасні досягнення 

нейронаук та їхнє значення для нейрологопедії (гра «Контраргумент»: думка 

студента проти тези, що запропонована педагогом), здійснювати 

нейрологопедичний аналіз мовленнєвої діяльності (мова, мовлення, 

мислення) шляхом групового розв’язання проблемних ситуацій, що 

запропоновані педагогом. 

Форма подання результату: відповіді студентів, що містять 

переконливі доводи (у тому числі колективні умовиводи, що репрезентовані у 

вигляді презентацій, записів на фліпчартах та ін..), виконання тестових завдань 

(Тест 2). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теоретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 
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Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність 

та участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕЙРОЛОГОПЕДІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА 

СУПРОВОДУ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

 

Семінарське заняття №2. Нейрологопедичний підхід до аналізу 

порушень мовлення. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина 
1. Дискурсивне мислення фахівця як основа нейрологопедичного підходу. 

2. Сутність нейрологопедичного підходу. 

3. Нейролінгвістична класифікація порушень мовлення у ракурсі 

нейрологопедичного підходу. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 знайомство і критичне оцінювання джерел з метою пошуку відповіді 

на питання «чому дискурсивне нейрологопедичне мислення є 

необхідною складовою професійної свідомості нейрологопеда?»; 

 дискусію при обговоренні відмінностей сутності понять 

«нейрологопедичний підхід» і «логопедичний підхід»; 

 аналіз нейролінгвістичної класифікації порушень мовлення у ракурсі 

нейрологопедичного підходу; 

Форма подання результату: розгорнуті відповіді студентів, виконання 
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тестових завдань (Тест 3). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теоретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність та 

участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття №2. Визначення механізмів порушень 

мовлення та перспектив їхньої компенсації з позицій 

нейрологопедичного підходу. 

У процесі підготовки і участі передбачено формування умінь 

відстоювати власну думку, демонструючи набуті знання про механізм 

порушення мовлення (на прикладах різних мовленнєвих порушень, що 

запропоновані педагогом і вимагають прийняття рішень у режимі «мозковий 

штурм»), сутність та перспективи застосування нейрологопедичного 
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алгоритму визначення механізмів порушень мовлення шляхом групового 

розв’язання проблемних ситуацій, що запропоновані педагогом. 

Форма подання результату: відповіді студентів, що містять 

переконливі доводи (у тому числі колективні умовиводи, що репрезентовані у 

вигляді презентацій, записів на фліпчартах та ін.), виконання тестових завдань 

(Тест 4). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теоретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність 

та участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ 

МОВЛЕННЯ 

Семінарське заняття №3. Технологія вивчення 
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нейрологопедичного статусу осіб з різними порушеннями мовлення. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина 
1. Сутність поняття «нейрологопедичний статус». 

2. Індикатори визначення стану нейрологопедичного статусу осіб з 

порушеннями мовлення. 

3. Процедура вивчення нейрологопедичного статусу осіб з порушеннями 

мовлення. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 знайомство і критичне оцінювання джерел з метою пошуку відповіді 

на питання «доцільність складання нейрологопедичного статусу особи 

з порушеннями мовлення?»; 

 дискусію при обговоренні відмінностей сутності понять «індикатори» 

і «особливості», що складають нейрологопедичний статус особи з 

порушеннями мовлення; 

 аналіз процедури вивчення нейрологопедичного статусу осіб з 

порушеннями мовлення (на прикладі моделей різних мовленнєвих 

порушень); 

Форма подання результату: розгорнуті відповіді студентів, виконання 

тестових завдань (Тест 5). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність 

та участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 
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презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття №3. Технологія складання індивідуального 

нейрологопедичного профілю особи з порушеннями мовлення. 

У процесі підготовки і участі передбачено формування умінь 

відстоювати власну думку, демонструючи набуті знання про сутність поняття 

«нейрологопедичний профіль» (на прикладах різних мовленнєвих порушень, 

що запропоновані педагогом і вимагають прийняття рішень у режимі 

«колективне творче обговорення»), аналізувати і застосовувати процедуру 

створення індивідуального нейрологопедичного профілю особи з 

порушеннями мовлення шляхом групового розв’язання проблемних ситуацій, 

що пропонуються командами одна одній. 

Форма подання результату: відповіді студентів, що містять 

переконливі доводи (у тому числі колективні умовиводи, що репрезентовані у 

вигляді презентацій, записів на фліпчартах та ін..), виконання тестових завдань 

(Тест 6). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 
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Активність 

та участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

 

Семінарське заняття №4. Стратегії організації 

нейрологопедичної допомоги. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина 
1. Нейрологопедія у освіті. 

2. Увага як система нейронних мереж. 

3. Активне генерування лінгвогіпотез як інструмент заохочення. 

4. Корекція існуючих ментальних лінгвомоделей як механізм виправлення 

помилок. 

5. Консолідація як інструмент виявлення нейронних ресурсів для 

подальшого опанування мовлення. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 знайомство і критичне оцінювання джерел з метою пошуку відповіді 

на питання «як може прислужитися нейрологопедія для адекватного 

проблемам дитини лінгвістичного освітнього просторору?»; 

 дискусію при обговоренні сутності понять «система нейромереж», 

«лінгвогіпотези», «ментальні лінгвомоделі», «консолідація», що 

визначають напрями організації допомоги в освітньому просторі; 

 аналіз процедури організації нейрологопедичної допомоги у закладі 

освіти ; 

Форма подання результату: розгорнуті відповіді студентів, виконання 

тестових завдань (Тест 7). 
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Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність 

та участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття №4. Стратегія створення індивідуального 

освітнього простору з позицій нейрологопедії. 

У процесі підготовки і участі передбачено формування умінь 

відстоювати власну думку, демонструючи набуті знання про сутність поняття 

«психолінгвістична структура завдання (ПЛСЗ)», співставлення ПЛСЗ зі 

структурою нейрологопедичного профілю особи (на прикладах різних 

мовленнєвих порушень, що запропоновані педагогом і вимагають прийняття 

рішень у режимі «мозковий штурм»), визначення індивідуальних 

нейропсихолінгвістичних адаптацій (модифікацій) навчального матеріалу з 
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позицій нейрологопедії для осіб з порушеннями мовлення шляхом групового 

розв’язання проблемних ситуацій, що пропонуються командами одна одній. 

Форма подання результату: відповіді студентів, що містять 

переконливі доводи (у тому числі колективні умовиводи, що репрезентовані у 

вигляді презентацій, записів на фліпчартах та ін.), виконання тестових завдань 

(Тест 8). 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання теоретичної підготовки до заняття  

(установлення середнього балу за зазначені критерії) – до 4 балів 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Активність 

та участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Виконання тестових завдань в ЕНК (онлайн/офлайн) 

Кількість 

помилок 

Всі відповіді на 

тестові завдання 

надано правильно. 

Наявність 1-2 помилок. Наявність 3-5 

помилок під час 

виконання 

тестових завдань. 

Всі тестові завдання 

виконані невірно. 

Бали  6 5-4 3-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 


