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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 5/150 

Курс 2  

Семестр 5  

Обсяг кредитів 5  

Обсяг годин, в тому числі: 150  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю екзамен  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формувати у студентів теоретико-методичні знання про дизартрію та 

порушення голосу, причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та попередження; 

практичні навички роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та 

профілактики дизартрії та порушень голосу. 

Завдання навчальної дисципліни:  

Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія зі спеціальності 

016 Спеціальна освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дисципліна 

«Логопедія (дизартрія, порушення голосу)» забезпечує формування таких 

компетентностей:  

загальні компетентності:  

ЗК 1 Світоглядну. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання 

основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування 

сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативну. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

ЗК 7 Аналітичну. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей 

у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних 

питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та 

практики. 

ЗК 8 Науково-дослідницьку. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у 

процесі професійно-педагогічної діяльності. Знання основних методів наукового пошуку; 

вміння узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності. 

ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття 

особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного 

лідерства та успіху 

фахові компетентності:  

ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та 

оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: 

ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і 

обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 
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ФК 2 Теоретико-методологічну. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-

реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та 

вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових 

етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення 

спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного 

розвитку. 
ФК 4 Методичну. Застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей 

у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес в початковій 

школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх 

потреб дітей з порушеннями мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічну. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи 

навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних 

підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з 

особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методичну. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з 

урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 7 Медико-біологічну. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні 

особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні 

клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової 

діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; 

основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. 

ФК 8 Психолінгвістичну. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння 

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 
ФК 9 Проектувальну. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати 

корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного 

віку. 

ФК 11 Консультативну. Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних закладів освіти з питань 

навчання, виховання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

ФК 12 Логодіагностичну. Володіння комплексом логодіагностичних методик визначення 

рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої діяльності. Здатність 

продемонструвати інтегрування результатів діагностування у процесі складання 

психолого-педагогічного та логопедичного висновку. 

ФК 13 Логокорекційну. Здатність здійснювати добір методик і технологій для корекції 

психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 

ФК 15 Деонтологічну (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами 

деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; 

усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у 

сфері професійної діяльності. 

 

− забезпечити набуття практичних навичок при формуванні спеціально-педагогічної 

та спеціально-методичної фахових компетентностей у Центрі практичної 

підготовки «Логотренажер». 

3. Результати навчання за дисципліною:  
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ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування 

мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори 

головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів 

порушень; неврологічних основ патології мовлення. 

ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної 

педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з 

особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. 

ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та практики 

логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної 

логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення.  

ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння 

особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення 

дітей різних нозологій. 

ПРН 6. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної логопсихології; 

розуміння психологічних особливостей розвитку дітей з різними типами мовленнєвих 

порушень; особливостей психічного розвитку та особистісної сфери дітей з різними 

типами мовленнєвих порушень. 

ПРН 8. Здатність продемонструвати знання методологічних підходів та технологій 

психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність 

провести психологічне консультування в психолого-педагогічному супроводі родин, що 

виховують дітей з особливими потребами. 

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати 

вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і 

молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.  

ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та 

психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у 

різні вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку 

мовленнєвої діяльності людини. 

ПРН 12. Здатність продемонструвати знання і розуміння причин, механізмів, структури, 

симптоматики дислалії, ринолалії, дизартрії, порушення голосу, ФФНМ, ЗНМ, порушень 

темпо-ритмічної сторони мовлення, алалії, афазії, порушень писемного мовлення. 

ПРН 13. Здатність провести кваліфіковане психолого-педагогічне і логопедичне 

обстеження дітей з дислалією, ринолалією, дизартрією, порушеннями голосу, ФФНМ, 

ЗНМ, порушеннями темпо-ритмічної сторони мовлення, алалією, афазією, порушеннями 

писемного мовлення і проаналізувати результати обстеження.  

ПРН 14. Здатність продемонструвати володіння методиками корекційної-компенсаторної 

роботи вчителя-логопеда з дітьми різного віку, які мають дислалію, ринолалію, дизартрію, 

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

афазію, порушення писемного мовлення.  

ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, 

культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних 

практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної 

взаємодії. 

ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу 

інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до 

науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти. 

ПРН 19. Здатність слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності, діяти соціально відповідально та з урахуванням прав і свобод осіб 

з інвалідністю, принципів деонтології, розуміти важливість відповідального ставлення до 

здоров’я. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Науково-теоретичні засади вивчення дизартрії 

Тема 1. Анатомо-фізіологічні та 

психофізіологічні основи мовлення 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 2. Нейродинаміка як основа розвитку 

загальної та мовленнєвої моторики 

4 2 - - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 12 4 - 2 - - 4 

Змістовий модуль 2. 

Дизартрія як результат органічного ураження нервової системи 

Тема 3. Сучасні погляди на дизартрію 10 2 2 2 - - 4 

Тема 4. Класифікація дизартрії на основі принципу 

локалізації мозкового ураження 

8 2 - 2 - - 4 

Тема 5. Класифікація дизартрії на основі 

синдромологічного підходу 

8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 4 4 - - 12 

Змістовий модуль 3. 

Комплексний підхід до діагностики та реабілітації при дизартрії 

Тема 6. Сутність всебічного обстеження та оцінки 

особливостей розвитку при дизартрії 

8 2 2 - - - 4 

Тема 7. Процедура обстеження мовлення та 

моторики 

8 2 - 2 - - 4 

Тема 8. Медико-психолого-педагогічний підхід до 

подолання порушень при дизартрії 

8 2 - 2 - - 4 

Тема 9. Специфічні напрями подолання порушень 

розвитку при дизартрії 

8 2 

 

2 - - - 4 

Тема 10. Стратегії логопедичного впливу 8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 42 10 6 4 - - 20 

Змістовий модуль 4. 

Система компенсаторного впливу при порушеннях голосу 

 

Тема 11. Голос та його акустичні властивості  9 2 2 - - - 5 

Тема 12. Класифікація порушень голосу  9 2 - 2 - - 5 

Тема 13. Комплексне обстеженні голосової функції 9 2 2 - - - 5 

Тема 14. Методика компенсаторної роботи при 

порушеннях голосової функції 

9 2 - 2 - - 5 

Модульний контроль 2 - - - - - - 

Разом 38 8 4 4 - -    20 

Підготовка та проходження контрольних заходів 30  

Усього 150 28 14 14 - - 56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. 

Науково-теоретичні засади вивчення дизартрії 

Тема 1. Анатомо-фізіологічні та психофізіологічні основи мовлення  
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Акт мовлення як узгоджена робота системи органів (центральної та периферичної 

частин мовленнєвого апарату). Онтогенез мовлення у контексті психомоторного розвитку 

організму дитини.  

Ключові слова: акт мовлення, центральна частина мовленнєвого апарату, 

периферична частина мовленнєвого апарату, психомоторний розвиток. 

Рекомендована основна література [1,2,3] 

Рекомендована додаткова література [5, 11,12] 

 

Тема 2. Нейродинаміка як основа розвитку загальної та мовленнєвої моторики 
Взаємозв’язок загальної та мовленнєвої моторики в умовах звичайного та 

порушеного розвитку (модель ДЦП): уявлення про специфіку порушень опорно-рухового 

апарату та мовлення. Роль пластичності та компенсації у розвитку організму дитини 

(модель ДЦП). Нейродинаміка та умови створення позитивних нейродинамічних змін 

(модель ДЦП) як основи компенсації.  

Ключові слова: мовленнєва моторика, загальна моторика, дитячий церебральний 

параліч, опорно-руховий апарат, нейродинаміка. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 10, 11 ] 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Дизартрія як результат органічного ураження нервової системи 

Тема 3. Сучасні погляди на дизартрію 
Поняття про дизартрію, анартрію. Короткі відомості з проблеми вивчення дизартрії 

в теорії та практиці логопедії. Характеристика ступенів прояву та різновидів 

неврологічної патології як основи виникнення дизартрії. Основні порушення при дизартрії 

(структура порушення). Класифікації дизартрії.  

Ключові слова: дизартрія, анартрія, неврологічна патологія, структура порушення, 

парез, параліч, нейрофізіологічні механізми. 

Рекомендована основна література [1,2,3] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 11] 

 

Тема 4. Кваліфікація дизартрії на основі принципу локалізації мозкового ураження  
Характеристика форм дизартрії (бульбарна, псевдобульбарна, екстрапірамідна, 

коркова, мозочкова тощо): нейрофізіологічні механізми, специфіка моторних розладів, 

особливості мовлення.  

Ключові слова: бульбарна дизартрія, псевдобульбарна дизартрія, екстра пірамідна 

дизартрія, коркова дизартрія, мозочкова дизартрія. 

Рекомендована основна література [1,2,3] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 11, 15] 

 

Тема 5. Кваліфікація дизартрії на основі синдромологічного підходу 
Характеристика форм дизартрії (спастико-паретична, спастико-ригідна, 

гіперкінетична, атактична тощо): нейрофізіологічні механізми, специфіка моторних 

розладів, особливості мовлення.  

Ключові слова: спастико-паретична дизартрія, спастико-ригідна дизартрія, 

гіперкінетична дизартрія, атактична дизартрія. 

Рекомендована основна література [1,2,3] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 11] 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Комплексний підхід до діагностики та реабілітації при дизартрії 
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Тема 6. Сутність всебічного обстеження та оцінки особливостей розвитку при 

дизартрії  
Загальний алгоритм обстеження: періоди домовленнєвого та мовленнєвого 

розвитку.  

Ключові слова: домовленнєвий розвиток, ранній мовленнєвий розвиток, періоди 

мовленнєвого розвитку. 

Рекомендована основна література [2, 4] 

Рекомендована додаткова література [2, 3, 11, 15] 

 

Тема 7. Процедура обстеження мовлення та моторики  
Діагностика стану сформованості передумов мовленнєвого розвитку. Діагностика 

стану сформованості мовлення: вивчення анамнестичних даних; обстеження 

артикуляційного апарату, мімічної мускулатури, звуковимови та лексико-граматичного 

ладу мовлення, просодичних компонентів мовлення, фонематичних процесів, читання та 

письма; виявлення легких дизартричних розладів; особливості кваліфікації складних 

поєднаних порушень. Діагностика стану сформованості моторики: динамічного праксису; 

просторового, конструктивного праксису; праксису пози руки; вивчення психомоторного 

профілю та відчуття ритму.  

Ключові слова: анамнез, мімічна мускулатура, просодика, динамічний праксис, 

психомоторний профіль. 

Рекомендована основна література [2, 4] 

Рекомендована додаткова література [2, 3, 11, 13, 17] 

 

Тема 8. Медико-психолого-педагогічний підхід до подолання порушень при дизартрії  
Принципи, задачі і методи реабілітації при дизартрії. Єдність лікувальних, 

психологічних та педагогічних (логопедичних, загальнодидактичних) заходів у подоланні 

порушень при дизартрії. Методики навчання, виховання і розвитку дітей молодшого 

шкільного віку з різними формами дизартрії, знання і розуміння організації освітнього 

процесу в початковій школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

Ключові слова: логопедичні заходи, загальнодидактичні заходи, медичні заходи, 

реабілітація, психолого-педагогічна корекція. 

Рекомендована основна література [1-3] 

Рекомендована додаткова література [2, 3, 4, 11, 13, 17] 

 

Тема 9. Специфічні напрями подолання порушень розвитку при дизартрії  
Нормалізація м’язового тонусу. Розвиток моторики артикуляційного апарату та 

пальців рук, дихальної функції та голосу. Формування просодичної сторони мовлення. 

Розвиток фонетичної, лексико-граматичної сторони мовлення. Розвиток сенсорних та 

психічних функцій. Структура і зміст логопедичних занять з подолання дизартрії. Зміст, 

методи і прийоми логокорекційної роботи з усунення легких дизартричних порушень.  

Ключові слова: м’язовий тонус, дихальна функція, логокорекційна робота,  

просодична сторона мовлення. 

Рекомендована основна література [1-3] 

Рекомендована додаткова література [2, 3, 4, 11] 
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Тема 10. Стратегії логопедичного впливу  
Подолання гіперсалівації, гальмування гіперкінезів, нормалізація тонусу м’язів 

засобами масажу, розвиток дихання, артикуляційної моторики, рухів кисті руки, 

ритмізація загальної та дрібної моторики, міогімнастика. Сучасні логопедичні технології 

подолання дизартрії (анартрії). Організація та забезпечення невербальних засобів 

комунікації. Сенсорне виховання в умовах дизартрії. Методика каліграфотерапії.  

Ключові слова: гіперсалівація, гальмування, гіпекінези, м’язовий тонус, 

міогімнастика, анартрія, каліграфотерапія. 

Рекомендована основна література [1-3] 

                  Рекомендована додаткова література [2, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 17] 

 

Змістовий модуль ІV. 

Система компенсаторного впливу при порушеннях голосу 

Тема 11. Голос та його акустичні властивості  

Поняття про голос як явище. Види голосу. Акустичні властивості голосу. Механізм 

голосоутворення. Вікові особливості голосу. Історія розвитку фонопедії. 

Розвиток голосу у дітей. Значення дихання в голосоутворенні: типи фізіологічного 

дихання. Відмінність фонаційного дихання і самого способу дихання. Розвиток і 

становлення голосу. Формування голосу. Період мутації голосу у дітей. Профілактична і 

корекційна робота логопеда в цей період. Значення праць вітчизняних і закордонних 

учених для розвитку фоніатрії і вивчення фізіології голосу. Визначення фонопедії як 

фізіологічного методу. Сучасний стан проблеми.  

Ключові слова: сила, тембр, висота, резонанс, голосоутворення, фізіологічне дихання, 

мутація 

Рекомендована основна література [3] 

Рекомендована додаткова література [5, 6, 8, 9,11, 14, 16] 

 

Тема 12. Класифікація порушень голосу  

Сучасна класифікація порушень голосу. Функціональні та органічні розлади 

голосової функції та їх причини.  

Виділення в основі класифікації етіології і патогенезу. Визначення переважного 

порушення нервово-м'язового апарату гортані. Органічні порушення голосу. Периферійні 

парези і паралічі гортані, їхні причини, клінічна картина і характеристика голосової 

патології. Методика логопедичної роботи. Порушення голосу при хронічних ларингітах. 

Залежність голосової патології від форми захворювання. Значення логопедичного впливу 

в комплексі заходів щодо відновлення голосу. 

Ключові слова: голосова функція, гіпотонусна дистонія, гіпертонусна дистонія, 

фонастенія, афонія. 

Рекомендована основна література [3] 

Рекомендована додаткова література [5, 6, 8, 9,11, 14, 16] 

 

Тема 13. Комплексне обстеженні голосової функції 

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

дослідження. Об’єктивні методи дослідження голосу. Логопедичне обстеження голосу. 

Методи дослідження. Ларингоскопічне дослідження гортані. Глоттографія. 

Значення педагогічного спостереження для діагностики голосових порушень. Аудитивна 

оцінка основних характеристик голосу в ході дослідження. Добір мовленнєвого матеріалу 

для обстеження голосової функції. 

Ключові слова: ларингоскопія, ехографія, спектральний аналіз, фонетографія, 

глоттографія. 

Рекомендована основна література [3] 
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Рекомендована додаткова література [5, 6, 8, 9,11, 14, 16] 

 

Тема 14. Методика компенсаторної роботи при порушеннях голосової функції 

Поняття фонопедії, її мета та завдання. Корекційна робота при функціональних 

порушеннях голосу. Корекційна робота при парезах чи паралічах гортані. Корекційна 

робота після резекції гортані. Голосоутворюючі апарати.  

Етапи корекційних заходів, нормалізація функції дихання, голосові вправи, 

функціональні тренування. Прийоми корекції дихання, оволодіння оптимальними 

умовами голосоподачі. Організація логопедичної допомоги дітям і дорослим, які000000 

страждають на різні патології голосу. 

Ключові слова: фонопедія, резекція гортані, голосоподача, параліч гортані. 

Рекомендована основна література [3] 

Рекомендована додаткова література [5, 6, 8, 9,11, 14, 16] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 5 5 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 - - 2 2 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 - - 2 20 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті 10 1 10 2 20 2 20 2 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 3 15 5 25 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 48 - 87 - 110 - 93 

Максимальна кількість балів:338 

Розрахунок коефіцієнта: 338:60=5,6 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І.  

Науково-теоретичні засади вивчення дизартрії 

Тема 1. Анатомо-фізіологічні та психофізіологічні основи мовлення (2 год) 

Завдання: скласти ментальну карту «Анатомо-фізіологічні та психофізіологічні 

основи мовлення». 

Форма подання: результати подаються у вигляді ментальної карти. 

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 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

Більшість 

структурні елементи 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість не 

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

 

відповідними деталями. 

 

чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

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. Нейродинаміка як основа розвитку загальної та мовленнєвої моторики (2 

год) 

Завдання: написати тези з теми: «Провідні технології надання допомоги при ДЦП» 

(на вибір: «Кондуктивна педагогіка», «Бобат-терапія», «Войта-терапія», «Метод СІНР В. 

Козявкіна», «Метод нейродинамічної корекції рухів А. Смолянінова»). Обсяг: 2 стор. А4 

друкованого тексту. 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

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 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 

Змістовий модуль ІІ. 

Дизартрія як результат органічного ураження нервової системи 

Тема 3. Класифікація дизартрії на основі принципу локалізації мозкового ураження 

(4 год) 

Завдання: скласти таблицю-схему відображення структури порушення відповідно 

до кожної з клінічних форм дизартрії. 

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 

Уся інформація пов’язана з 

темою, і більшість 

полегшує її розуміння. Уся 

інформація має посилання 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не містять 

посилання на джерело. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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посилання на джерело. 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 

Тема 4. Класифікація дизартрії на основі синдромологічного підходу (4 год) 

Завдання: скласти таблицю-схему відображення структури порушення, відповідно 

до кожної зі змішаних форм дизартрії при ДЦП. 

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 5. Легкі дизартричні розлади (4 год) 

Завдання: скласти ментальну карту розділу праці Л.В. Лопат ної, Н.В. Серебрякової 

«Розвиток фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників із стертою формою 

дизартрії». 

Форма подання: результати подаються у вигляді ментальної карти. 

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 Усі структурні елементи Усі структурні елементи Більшість Структурні елементи не 

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

 

чітко описані з усіма 

відповідними деталями. 

 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

описані АБО більшість не 

має достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд та 

точне представлення 

даних у ментальній 

картіх. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне представлення даних 

у ментальній карті. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але 

ментальна карта не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

Змістовий модуль Ш. 

Комплексний підхід до діагностики та реабілітації при дизартрії 

Тема 6. Сутність всебічного обстеження та оцінки особливостей розвитку при 

дизартрії (4 год) 

Завдання: скласти таблицю-схему обстеження у періоди домовленнєвого та 

раннього мовленнєвого розвитку. 

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 7. Процедура обстеження мовлення та моторики (4 год) 

Завдання: скласти карту логопедичного обстеження дитини з дизартрією. 

Форма подання: результати подаються у вигляді карти обстеження. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає всі 

головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає основні 

складові обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні 

складові 

обстеження. 

Студент/ка не може точно 

визначити складові 

обстеження. 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка раціонально 

підбирає діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості та 

всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

Студент/ка не демонструє 

вміння підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

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

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає 

не всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-

4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить більше 

4 помилок в граматиці чи 

правописі. 

Всього 5 балів 

Тема 8. Медико-психолого-педагогічний підхід до подолання порушень при 

дизартрії (4 год) 

Завдання: написати тези на тему: «Сутність надання медичної допомоги при 

дизартрії», «Сутність надання психологічної допомоги при дизартрії», «Сутність надання 

педагогічної допомоги при дизартрії» (тема на вибір студента).  

Обсяг: 6 тис. друкованих знаків. 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

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 9. Специфічні напрями подолання порушень розвитку при дизартрії (4 год) 

Завдання: скласти ментальну карту за працею І.А. Смірнової «Організаційно-

методичні основи логопедичної роботи із дошкільниками із ДЦП». 

Форма подання: результати подаються у вигляді ментальної карти. 

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 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

Більшість структурні 

елементи чітко описані 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість не 

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

 

відповідними деталями. 

 

з відповідними 

деталями. 

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 10. Стратегії логопедичного впливу (4 год) 

Завдання: скласти ментальну карту розділу праці О.Г. Приходько «Специфіка 

корекційно-логопедичної роботи при дизартрії». 

Форма подання: результати подаються у вигляді ментальної карти. 

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 

Змістовий модуль ІV.  

Система компенсаторного впливу при порушеннях голосу 

Тема 11. Голос та його акустичні властивості (5 год) 

Завдання: перегляньте відео кейс «Анатомія голосу» 

https://www.youtube.com/watch?v=HWgcq_8D9fM. На основі переглянутого ролику 

напишіть есе «Сучасні погляди на голос» та висвітлить свою позицію щодо 

переглянутого. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке розуміння 

позиції автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та викладено 

основні моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

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. 

 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-

4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить більше 

4 помилок в граматиці чи 

правописі. 

Всього 5 балів 

Тема 12. Класифікація порушень голос (5 год) 

Завдання: приймайте активну участь в обговоренні порушень голосової функції на 

практичному занятті №6. Під роботи на практичному занятті №6 та обговоренні 

дискусійних питань, заповніть таблицю «Порушення голосової функції». 
№з/п Назва 

порушення 

голосової 

функції 

Причини 

порушень 

Механізми 

порушень 

Якісна 

характеристика 

акустичних 

властивостей 

голосової функції 

Науковці, які 

вивчали 

окреслене 

порушення 

      

      

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,7) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке розуміння 

позиції автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та викладено 

основні моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

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. 

 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-

4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить більше 

4 помилок в граматиці чи 

правописі. 

Всього 5 балів 

Тема 13. Комплексне обстеженні голосової функції (5 год) 

Завдання: скласти розгорнуту таблицю типів порушень голосу. 

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до Нижче стандартів 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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оцінювання (1) (0,75) стандартів 

(0,5) 

(0) 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке розуміння 

позиції автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції автора 

відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та викладено 

основні моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

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. 

 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-

4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить більше 

4 помилок в граматиці чи 

правописі. 

Всього 5 балів 

 

Тема 14. Методика компенсаторної роботи при порушеннях голосової функції (5 

год) 

Завдання: підготувати конспект заняття для дітей з порушеннями голосової функції 

з використанням сучасних технік компенсації голосових порушень. 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту заняття. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно та 

креативно, відповідно 

до віку та порушення 

дитини з ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

заняття підібрані методично 

правильно та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття.  

Методичні матеріали для 

заняття підібрані невірно 

та представлені із 

значною кількістю 

помилок.. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект 

заняття оформлено з 

помилками. 

Використані наочні 

матеріали не завжди 

відповідають темі і 

змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

План-конспект заняття не 

відповідає темі і меті 

заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 помилки в 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

Використовує некоректну 

лексику. Автор робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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граматиці чи правописі. завдань. Автор 

робить 3-4 помилки 

в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

6.3. 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. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмовий екзамен складається із тесту, який охоплює 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. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Будова мовленнєвого апарату; іннервація та основні м’язи, що беруть участь у процесі 

реалізації мовлення. 

2. Онтогенетичний зв'язок загальної та мовленнєвої моторики. 

3. Специфіка порушень опорно-рухового апарату та мовлення при ДЦП. 

4. Роль пластичності та компенсації у розвитку організму дитини в умовах ДЦП.  

5. Нейродинаміка як основа компенсації при ДЦП. 

6. Визначення дизартрії, анартрії.  

7. Розвиток вчення про дизартрію в теорії та практиці логопедії. 

8. Неврологічна патологія як основа виникнення дизартрії. 

9. Структура порушення при дизартрії.  

10. Сучасні класифікації дизартрії. 

11. Визначення форм дизартрії на основі принципу локалізації мозкового ураження. 

12. Характеристика бульбарної дизартрії. 

13. Характеристика псевдобульбарної дизартрії. 
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14. Характеристика коркової дизартрії. 

15. Характеристика мозочкової дизартрії. 

16. Характеристика екстрапірамідної дизартрії. 

17. Визначення форм дизартрії  на основі синдромологічного підходу. 

18. Характеристика спастико-паретичної дизартрії. 

19. Характеристика спастико-ригідної дизартрії. 

20. Характеристика гіперкінетичної дизартрії. 

21. Характеристика атактичної дизартрії. 

22. Особливості розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери та особистості 

в осіб з дизартрією. 

23. Характеристика легких дизартричних розладів. 

24. Алгоритм обстеження у період домовленнєвого та раннього мовленнєвого розвитку. 

25. Загальна процедура обстеження мовлення та моторики. 

26. Визначення стану сформованості мовлення в осіб з дизартрією. 

27. Виявлення легких дизартричних розладів в осіб з дизартрією. 

28. Визначення стану сформованості моторики в осіб з дизартрією. 

29. Процедура вивчення анамнестичних даних. 

30. Специфіка обстеження артикуляційного апарату з метою виявлення дизартричних 

порушень. 

31. Процедура обстеження мімічної мускулатури з метою виявлення дизартричних 

проявів. 

32. Визначення специфіки порушень звуковимови в умовах дизартрії. 

33. Визначення специфіки порушень лексико-граматичного ладу мовлення в умовах 

дизартрії. 

34. Визначення специфіки порушень просодичних компонентів мовлення при дизартрії. 

35. Визначення специфіки порушень фонематичних процесів при дизартрії. 

36. Визначення специфіки порушень читання та письма при дизартрії. 

37. Процедура обстеження стану сформованості динамічного праксису в осіб з 

дизартрією. 

38. Процедура обстеження стану сформованості просторового, конструктивного 

праксису; праксису пози руки; вивчення психомоторного профілю та відчуття ритму. 

39. Визначення специфіки розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери та 

особистості в осіб з дизартрією. 

40. Медико-психолого-педагогічний підхід до подолання порушень при дизартрії. 

41. Принципи, задачі і методи реабілітації при дизартрії. 

42. Єдність лікувальних, психологічних та педагогічних (логопедичних, 

загальнодидактичних) заходів у подоланні порушень при дизартрії. 

43. Специфічні напрями подолання порушень розвитку при дизартрії. 

44. Нормалізація м’язового тонусу при дизартрії.  

45. Розвиток моторики артикуляційного апарату та пальців рук, дихальної функції та 

голосу в осіб з дизартрією.  

46. Формування просодичної сторони мовлення у осіб з дизартрією.  

47. Розвиток фонетичної, лексико-граматичної сторони мовлення в осіб з дизартрією.  

48. Розвиток сенсорних та психічних функцій у осіб з дизартрією.  

49. Структура і зміст логопедичних занять з подолання дизартрії.  

50. Зміст, методи і прийоми логокорекційної роботи з усунення легких дизартричних 

розладів. 

51. Подолання гіперсалівації при дизартрії. 

52. Гальмування гіперкінезів в осіб з дизартрією.  

53. Нормалізація тонусу м’язів засобами масажу. 

54. Формування дихання у осіб з дизартрією. 

55. Формування артикуляційної моторики.  
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56. Формування рухів кисті руки,  

57. Ритмізація загальної та дрібної моторики,  

58. Міогімнастика при дизартрії.  

59. Сучасні логопедичні технології подолання дизартрії (анартрії).  

60. Організація та забезпечення невербальних засобів комунікації.  

61. Сенсорне виховання в умовах дизартрії.  

62. Методика каліграфотерапії при дизартрії. 

63. Стратегії психологічного впливу та соціальної адаптації при дизартрії. 

64. Психологічний супровід особи з дизартрією (в тому числі в умовах ДЦП) та її родини.  

65. Сучасні психотехніки роботи з особами, що мають дизартричні розлади. 

66. Профілактика дизартрії.  

67. Соціальна адаптація осіб з дизартрією.  

68. Спеціалізована психотерапевтична робота при дазартрії та аномальному формуванні 

особистості. 

69. Психотехніки, нетрадиційні методи і прийоми подолання дизартрії. 

70. Провідні технології надання допомоги при ДЦП. 

71. Сутність кондуктивної педагогіки. 

72. Сутність Бобат-терапії. 

73. Сутність Войта-терапії. 

74. Сутність методу СІНР В. Козявкіна. 

75. Сутність методу нейродинамічної корекції рухів А. Смолянінова. 

76. Обґрунтуйте види голосу з точки зору механізму утворення.  

77. Обґрунтуйте акустичні властивості голосу. Дайте визначення поняттю про голос, як 

явище. 

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

79. Охарактеризуйте вікові особливості голосу.  

80. Розкрийте особливості сучасної класифікації порушень голосу.  

 

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 
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7. Навчально-методична картка дисципліни «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)» 

Разом: 150 год., з них 28 год. – лекції, 14 год. – семінарських заняття, 14 год. – практичних заняття, самостійна робота – 56 год., модульний 

контроль – 8 год., семестровий контроль – 30. 

 

 Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 

Назва модуля 

Науково-теоретичні засади вивчення 

дизартрії (48 балів) 

 

 

(59 балів) 

Дизартрія як результат органічного ураження нервової системи 

 (87 балів) 

 Лекції 1 2 3 4 5 

 

Теми лекцій 

Анатомо-фізіологічні та 

психофізіологічні основи 

(1 б.) 

Нейродинаміка як 

основа розвитку 

загальної та 

мовленнєвої 

моторики  

(1 б.) 

 

Сучасні погляди на 

дизартрію.  

(1 б.) 

 

Класифікація дизартрії на 

основі принципу локалізації 

мозкового ураження. 

(1 б.) 

 

 

Класифікація дизартрії на 

основі 

синдромологічного 

підходу.  

(1 б.) 

 

 Бали за роботу 

на сем. 
- 10 балів - 10 балів 

 

Теми 

семінарських 

занять 

- 

Сучасні погляди на 

дизартрію.  

(1 б.) 

 

- 

 

Класифікація дизартрії на 

основі синдромологічного 

підходу.  

(1 б.) 

 

 Бали за роботу 

на практ.. 
10 балів 10 балів 10 балів - 

 

Теми 

практичних 

Науково теоретичні засади вивчення дизартрії 

 (1 б.) 

 

Сучасні погляди на 

дизартрію.  

(1 б.) 

 

Класифікація дизартрії на 

основі принципу локалізації 

мозкового ураження. 

(1 б.) 

 

- 
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 Самостійна 

робота 
5 балів 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 5 

Назва модуля 
Комплексний підхід до діагностики та реабілітації при дизартрії (110 балів) 

Лекції 
6 7 8 9 10 

 

 

Теми 

лекцій 

Сутність всебічного 

обстеження та 

оцінки особливостей 

розвитку при 

дизартрії. 

(1 б.) 

Процедура обстеження 

мовлення та моторики. 

 (1 б.) 

Медико-психолого-педагогічний 

підхід до подолання порушень при 

дизартрії.  

(1 б.) 

Специфічні напрями 

подолання порушень 

розвитку при дизартрії. 

(1 б.) 

Стратегії 

логопедичного впливу.  

(1 б.) 

Бали за роботу 

на сем. 
10 балів - - 10 балів 10 балів 

Теми 

семінарських 

занять 

Сутність всебічного 

обстеження та 

оцінки особливостей 

розвитку при 

дизартрії. 

(1 б.) 

- - 

Специфічні напрями 

подолання порушень 

розвитку при дизартрії. 

(1 б.) 

Стратегії 

логопедичного впливу.  

(1 б.) 

Бали за роботу 

на практ.. 
- 

10 балів. 

 
10 балів - - 
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Теми 

практичних 
- 

Процедура обстеження 

мовлення та моторики. 

 (1 б.) 

Медико-психолого-педагогічний 

підхід до подолання порушень при 

дизартрії.  

(1 б.) 

- - 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №3 (25 балів) 

 

Модулі Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 5 

Назва модуля Система компенсаторного впливу при порушеннях голосу 

(93 бали) 

 

(59 балів) 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з ринолалією (61 бал) 

Лекції 11 12  13  14 

Теми 

лекцій 
Голос та його акустичні 

властивості 

 (1 б.) 

Класифікація порушень 

голосу 

(1 б.) 

Комплексне обстеженні 

голосової функції 

 (1 б.) 

Методика компенсаторної роботи при 

порушеннях голосової функції 

 (1 б.) 

Бали за роботу 

на сем. 

10 балів - 10 балів - 

Теми 

семінарських 

занять 

Анатомо-фізіологічні 

механізми 

голосоутворення. 

(1 б.) 

- Комплексне обстеженні 

голосової функції  

(1 б.) 

- 

Бали за роботу 

на практ.. 

- 10 балів - 10 балів 
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Теми 

практичних 

- Причини та механізми 

порушень голосу. 

. 

(1 б.) 

- Медико-педагогічний комплекс 

заходів по подоланню порушень 

голосу. 

(1 б.) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №4 

(25 балів) 

 

Підсумковий 

контроль 
ЕКЗАМЕН 40 балів 

Розрахунок коефіцієнта: 338:60=5,6 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Конопляста С. Ю., Синиця А.  Дизартрія у систематиці мовленнєвих порушень 

(сучасний погляд). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. Київ : НПУ ім. М. П. 

Драгоманова. 2019. С.111–116. 
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3. Логопедія: підручник / За ред. М.К. Шеремет. Вид. 3-тє, перер. та доповн. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2017. 776 с. 
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Додаткова 
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3. Бондар Л., Косташенко Л. Діти-дизартрики [Текст]: теорія та практика корекційно-

відновлювальної роботи. Дефектолог : всеукраїнське видання для фахівців. 2018. № 10. С. 

19-30. 

4. Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім’ї дитини з дизартричними розладами. 
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9. Ресурси для неформальної та інформальної освіти 

1. Дистанційний експрес-курс «Логопедія» Зоряни Ленів. Сертифікат - 60 год. (2 

кредити ЄКТС). Детальніше – за посиланням 

2.  Онлайн-курс «Дизартрія. Логопедична робота по корекції просодичної та вимовної 

сторони мовлення при дизартрії». Сертифікат – 72 год. Режим доступу: 

https://logopedmaster.ru/blank-ax6we 

3. Онлайн-курс «Логопедична ритміка як здоров’язберігаюча технологія в роботі з 

дітьми з ООП». Сертифікат – 72 год. Режим доступу: https://logopedmaster.ru/dis-

logoritmika 

4. Онлайн-курс Дизартрія: теорія і методика логопедичної роботи». Сертифікат – 8 

год. Режим доступу: https://logoprofy.ru/catalog/product/dizartriya-teoriya-i-metodika-

logopedicheskoy-raboty 
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Змістовий модуль І.  

Науково-теоретичні засади вивчення дизартрії 

Практичне заняття №1. Науково теоретичні засади вивчення дизартрії 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо науково-теоретичних засад 

вивчення дизартрії; 

2) розбитися на пари та обрати одне із запропонованих дискусійних питань щодо 

вивчення дизартрії, підготувати презентацію; 

3) розкрити обране дискусійне питання та презентувати на практичному занятті.  

Дискусійні питання: 

− Основні відомості про побудову та фізіологію нервової системи людини. 

− Онтогенез мовлення у контексті психомоторного розвитку організму дитини. 

− Взаємозв’язок загальної та мовленнєвої моторики в умовах звичайного та 

порушеного розвитку (модель ДЦП). 

− Роль пластичності та компенсації у розвитку організму дитини (модель ДЦП). 

− Психофізіологічні механізми звуковимови. 

− Психофізіологічні механізми просодичної сторони мовлення. 

− Нейродинаміка та умови створення позитивних нейродинамічних змін (модель 

ДЦП) як основи компенсації. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді презентації обраного 

питання. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація в доповіді 

чітка, точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Не підтверджено кожну 

думку. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані. 

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно пов’язані 

з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 
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Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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 ІІ.  

Дизартрія як результат органічного ураження нервової системи 

 

 Семінарське заняття №1. Сучасні погляди на дизартрію 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на 

дизартрію; 

2) обрати одне із питань для панельної дискусії та підготуватися до дискусії з 

одногрупниками.  

Питання для панельної дискусії: 

1.  Коли розпочались перші дослідження дизартричних порушень? 

2. Які форми дизартрії виділив Гутцман і коли? 

3. Який внесок Моргуліса у вивчення дизартрії? 

4. Який вплив мали дослідження О. Правдіної на сучасні уявлення про дизартрію? 

5. Які дослідження дизартрії проводила О.Вінарська? У чому їхня суть? 

6.  Перерахуйте чотири основні підходи у вивченні дизартрії. 

7. Розкрийте суть клінічного (неврологічного) підходу у вивченні дизартрії. 

8. Поясніть психолого-педагогічний підхід у вивченні дизартрії. 

9. Розкрийте нейропсихологічний підхід у вивченні дизартрії. 

10. Поясніть лінгвістичний підхід у вивченні дизартрії. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді 

на обране питання для панельної дискусії. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Не підтверджено кожну 

думку. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані. 

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно пов’язані 

з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 
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Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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. Сучасні погляди на дизартрію 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: у таблиці 

«Комплексний підхід до діагностики та корекції дизартрії» заповнити мовленнєву 

симптоматику (колонки №1-3), у колонці №4 уточніть: порушення тонусу артикуляційної 

мускулатури, порушення звуковимови, порушення мовленнєвого видиху, порушення 

голосу та просодики. 

 
Форма 

дизартрії 

Локалізація ураження 

мозку 

Механізми 

порушень/патогенез 

Мовленнєва 

симптоматика 

Комплексний 

характер 

логопедичного 

впливу 

1 2 3 4 5 

 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої таблиці. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Не підтверджено кожну 

думку. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані. 

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно пов’язані 

з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

Студент загалом 

орієнтується в 

Студент не 

підготовлений до 



31 
 

 розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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. Класифікація дизартрії на основі принципу локалізації 

мозкового ураження 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: опрацювати 

сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на дизартрію та заповнити 

таблицю, бути готовими обговорювати її на практичному занятті. 

Ступені прояву дизартрії 
Діагностичний показник Ступінь порушення 

Стерта форма Дизартрія середньої тяжкості Тяжка форма дизартрії 

Голосоутворення    

Міміка    

Дихання    

Рефлекторні рухи язика    

Форма та положення 

язика 

   

Утримання 

артикуляційної пози 

   

Довільні рухи язика    

М’яке піднебіння    

Довільні рухи губ: 

трубочка, вібрація, 

посмішка 

   

Гіперкінези    

Оральні сінкінезії    

Звуковимова    

 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої таблиці. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в таблиці 

чітка, точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в таблиці, 

була чіткою та точною, 

але не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Наповнення 

таблиці  

 

Усі дані чітко описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Фахова 

термінологія 

та позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує правильну 

термінологію та 

позначення, що 

Студент/ка зазвичай 

використовує правильну 

термінологію та 

позначення, що дозволяє 

Студент/ка 

використовує правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

Студент/ка використовує 

замало термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 
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дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

досить легко зрозуміти, 

що було зроблено. 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

використовує. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

 Семінарське заняття №2. Класифікація дизартрії на основі синдромологічного 

підходу 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно виконати 

завдання:  

  Завдання:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на 

класифікацію дизартрії; 

2) обрати одне із питань для панельної дискусії та підготуватися до панельної 

дискусії з одногрупниками.  

Питання для панельної дискусії: 

− Клінічні характеристики дизартрії. 

− Класифікація дизартрії на основі принципу локалізації мозкового ураження 

− Структура дефекту дизартрії (для кожної форми). 

− Класифікація дизартрії на основі синдромологічного підходу. 

− Зв’язок ДЦП з дизартріями. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді 

на обране питання для дискусії. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Не підтверджено кожну 

думку. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані. 

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно пов’язані 

з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 
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Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості слухачів. 

використовуючи нові 

слова. 

незнайомих слів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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 ІІІ. 

Комплексний підхід до діагностики та реабілітації при дизартрії 

Семінарське заняття №3. Сутність всебічного обстеження та оцінки особливостей 

розвитку при дизартрії 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно підготуватися до 

крулого столу з висвітлення наступних питань: 

1. Загальний алгоритм обстеження: 

a)     період домовленнєвого розвитку; 

b)    період мовленнєвого розвитку. 

2. Діагностика стану сформованості мовлення: 

a)     вивчення анамнестичних даних; 

b)    обстеження артикуляційного апарату, мімічної мускулатури, звуковимови та 

лексико-граматичного ладу мовлення, просодичних компонентів мовлення, фонематичних 

процесів, читання та письма; 

c)     виявлення легких дизартричних розладів; 

d)    особливості кваліфікації складних поєднаних порушень. 

3. Діагностика стану сформованості моторики: 

a)     динамічного праксису; 

b)    просторового, конструктивного праксису; 

c)     праксису пози руки; 

d)    вивчення психомоторного профілю та відчуття ритму. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді тез на зазначені 

питання. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була чіткою 

та точною, але не була 

ретельно підібраною. 

Інформація мала кілька 

неточностей АБО не 

була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Не підтверджено кожну 

думку. 
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Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані. 

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно пов’язані 

з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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. Процедура обстеження мовлення та моторики 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: підготувати 

діагностичні завдання для блоків, які акцентовано діагностуються при дизартрії 

(просодика, моторика та ін.) в картці обстеження, яка використовувалась при вивчені 

дислалії; бути готовими до обговорення на практичному заняття з одногрупниками. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розроблених 

діагностичних завдань. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає всі 

головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні складові 

обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Діагностичний 

інструментарі

й 

Студент/ка раціонально 

підбирає діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає не 

всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-4 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 
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Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 3-4 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її презентує, 

бере активну участь в 

усіх видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професійніс

ть під час проведення 

елементів заняття. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний на 

занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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 №5. Медико-психолого-педагогічний підхід до подолання порушень 

при дизартрії 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: розділитись на 6 

рівновеликих груп, обрати тему та підготуватись до демонстрації методів/технологій 

засобів прийомів логопедичного впливу відповідно до теми, обраної на семінарі №4: 

1) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при 

псевдобульбарній формі дизартрії. 

2) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при бульбарній 

формі дизартрії. 

3) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при кірковій формі 

дизартрії. 

4) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при підкірковій 

формі дизартрії. 

5) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при мозочковій 

формі дизартрії. 

6) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при анартрії. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді детального опису 

методики/технології/засобів/прийомів та наочних матеріалів до них. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ гри. 

 

Зміст та структуру  

методики/технології/ 

гри розкрито не в 

повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

Проведення 

методики/технології/ гри 

перераховано в логічному 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але їх 

Опис проведення 

методики/технології/ гри 

не містить точного 
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необхідному порядку 

покроково. Кожен крок 

пронумеровано і подано 

у вигляді окремого 

завдання.  

 

порядку, але кожен крок 

не пронумеровано та/або 

не оформлено окремими 

завданнями.  

 

розміщено не в 

логічному порядку.  

переліку етапів.  

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і точно 

описані. 

 

Більшість матеріалів та 

обладнання точно 

описані. 

 

Багато матеріалів 

описано неточно АБО 

взагалі не описано. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Семінарське заняття №3. Специфічні напрями подолання порушень розвитку при 

дизартрії 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: розділитись на 6 

рівновеликих груп (4-5 осіб), кожній групі здійснити пошук у бібліографічних та 

інформаційних джерелах та підготуватись до презентації обраної теми у переліку: 

1) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при псевдобульбарній 

формі дизартрії. 

2) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при буьбарній формі 

дизартрії. 

3) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при кірковій формі 

дизартрії. 

4) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при підкірковій формі 

дизартрії. 

5) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при мозочковій формі 

дизартрії. 

6) Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при анартрії. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розробленої 

презентації. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття змісту Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ гри. 

 

Зміст та структуру  

методики/технології/ 

гри розкрито не в 

повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен крок 

Проведення 

методики/технології/ гри 

перераховано в логічному 

порядку, але кожен крок 

не пронумеровано та/або 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але їх 

розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ гри 

не містить точного 

переліку етапів.  
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пронумеровано і подано 

у вигляді окремого 

завдання.  

 

не оформлено окремими 

завданнями.  

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і точно 

описані. 

 

Більшість матеріалів та 

обладнання точно 

описані. 

 

Багато матеріалів 

описано неточно АБО 

взагалі не описано. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Семінарське заняття №4. Стратегії логопедичного впливу 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: проаналізувати 6 

фрагментів занять з дітьми із дизартрією за наступною схемою:  

Аналіз фрагмента заняття (відео №1) 
Тема   

Мета   

Обладнання   

Види роботи   

Пропозиції по вдосконаленню 

логопедичної роботи 

  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді аналізу  6 занять. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Позиція  Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу 

Виклад позиції дає чітке 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу 

Позиція автора відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та їх 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена кількома 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами 

та/або прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Не підтверджено кожну 

думку. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аналіз успіхів та 

помилок 

Студент/ка констатує 

всі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує успіхі 

та помилки в роботі 

педагога. 

 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого і 

висловлює свою позицію, 

аналізує успіхі та 

помилки в роботі 

педагога. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та Студент/ка використовує Студент/ка точно Студент/ка має значні 
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лаконічно робить 

узагальнення. 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у відео. 

резюмує більшу частину 

відео, але має певне 

непорозуміння. 

труднощі щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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 ІV. 

Система компенсаторного впливу при порушеннях голосу 

Семінарське заняття №5. Анатомо-фізіологічні механізми голосоутворення 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: проаналізувати 

сучасні інформаційні джерела стосовно сучасних підходів до розуміння анатомо-

фізіологічних механізмів голосоутворення та створити своє бачення моделі анатомо-

фізіологічних механізмів голосоутворення у вигляді докладної ментальної карти на основі 

онлайн сервісу https://www.easel.ly. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді створеної на основі 

онлайн-сервісу  ментальної карти https://www.easel.ly. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

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 ментальній 

карті. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне представлення даних 

у ментальних картах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але 

ментальна карта не 

представлена. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

https://www.easel.ly/
https://www.easel.ly/
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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 №6. Причини та механізми порушень голосу 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: розбитися на пари 

та обрати одне із порушень голосу: 

− істеричний мутизм; 

− психогенна афонія; 

− гіпотонусна дисфонія; 

− гіпертонусна дисфонія; 

− спастична дисфонія; 

− мутаційна дисфонія; 

− фонастенія; 

− функціональна афонія; 

− відкрита форма ринофонії; 

− закрита форма ринофонії; 

− порушення голосу «вузлики співаків»; 

− порушення голосу при ларингіті; 

− порушення голосу при поліпах. 

Презентувати його характеристику за наступним алгоритмом: 

− назва порушення голосу; 

− причини порушення голосу; 

− механізми  порушень голосової функції (особливості функціонування 

голосоутворюючих органів); 

− якісна характеристика акустичних властивостей голосової функції при 

окресленому порушенні (немовленнєва фонація, мовленнєва фонація, дихання у 

спокої, фонаційне дихання,  

− вчені, які вивчали окреслене порушення голосу; 

− відео-приклади окресленого порушення (за наявності); 

− джерела, на які спирались при пошуку інформації. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді презентації за 

заданим алгоритмом. 

Критерії оцінювання: 

 

Семінарське заняття №6. Комплексне обстеження голосової функції  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно підготувати 

діагностичні завдання для блоків, які акцентовано діагностуються при порушеннях голосу 

в картці обстеження. Бути готовими до проведення діагностичних завдань на практичному 

заняття з одногрупниками. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розроблених 

діагностичних завдань. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає всі 

головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні складові 

обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Діагностичний 

інструментарі

й 

Студент/ка раціонально 

підбирає діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати діагностичний 

інструментарій для 
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особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає не 

всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не допускає 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 3-4 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує лексику 

відповідно до теми та 

віку дітей. Автор не 

допускає помилок в 

граматиці чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 3-4 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її презентує, 

бере активну участь в 

усіх видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професійніс

ть під час проведення 

елементів заняття. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний на 

занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

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 №7. Медико-педагогічний комплекс заходів по подоланню порушень 

голосу 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: здійснити пошук 

методики/технології/посібника компенсації порушень голосової функції. Оформити 

інформацію у вигляді презентації за наступним алгоритмом: 

− назва методу/технології/посібника; 

− автор/автори методу/технології/посібника; 

− категорія і вік осіб, для яких використовується; 

− мета та завдання, які вирішуються у процесі використання 

методу/технології/посібника; 

− опис методу/технології/посібника; 

− структура методу/технології/посібника; 

− логіка реалізації методу/технології/посібника; 

− очікувані результати; 

− приклади завдань, відео, фото. 

 Бути готовими до презентації та обговорення матеріалу. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді презентації за 

заданим алгоритмом. 
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Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Підготовленість 

 

Студент/ка повністю 

підготовлений/на і 

вільно презентує 

матеріал (без 

використання тексту на 

папері). 

Студент/ка здається досить 

підготовленим/ою, але 

користується власними 

записами на папері, при 

цьому не читаючи їх. 

Студент/ка дещо 

підготовлений/а, 

користується 

власними записами 

на папері, читаючи 

їх. 

Студент/ка не готова до 

презентації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи та 

додаткову інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація включає 

всі елементи, однак 

вони не розкриті і не 

обгрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

     

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно приваблива 

з точки зору дизайну, 

макету та акуратності. 

Презентація приваблива з 

точки зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Презентація оформлена 

без дотримання вимог. 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

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 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

 

 


