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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Змістовий модуль «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ» 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 3  

Семестр 5  

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 10  

Самостійна робота 18  

Форма семестрового контролю -  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – уточнення, розширення та систематизація професійних компетентностей 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня з проблем  використання ігрових технологій 

діагностики та компенсації порушень мовленнєвого розвитку у роботі логопеда 

дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти.  

 

Завдання навчальної дисципліни: 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія зі спеціальності 

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

«Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною 

складовою» забезпечує формування таких компетентностей:  

- Формувати загальні компетентності:  

ЗК 1 Світоглядна. 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 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною 

мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати 

професійну і педагогічну комунікацію. 

ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до 

ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми 

та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. 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 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

ЗК 7 Аналітична. 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. 
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ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху. 

- Формувати фахові компетентності:  

ФК 1  Організаційна. 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. 

ФК 2 Теоретико-методологічна. 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-педагогічна. 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 Методична. 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-педагогічна. 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-методична. 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-біологічна. 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 Психолінгвістична. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

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

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 

ФК 9 Проектувальна. 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 12 Логодіагностична. 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 Логокорекційна. Здатність здійснювати добір методик і технологій для 

корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової 

компетентності у сфері когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою дітей з 

особливими освітніми потребами на базі дошкільних закладів освіти та в Центрі 

практичної підготовки студентів “Логотренажер”. 
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3. Результати навчання за дисципліною: 

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 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 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 культуру спілкування, володіння державною 

та іноземною мовами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Гра в системі подолання мовленнєвих порушень у дітей ТПМ 

Тема 1. Поняття про гру як основний та 

провідний вид діяльності дитини 

дошкільного віку 

11 2 2 - - - 3 

Тема 2. Роль ігрової діяльності в 

корекційно-розвивальній роботі з дітьми із 

ТПМ 

9 2 - 4 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 2 4 - - 6 

Змістовий модуль 2. 
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Основні напрями організації ігрової діяльності дітей із тяжкими порушеннями мовлення 

Тема 1. Ігри в логопедичній роботі з 

дітьми із порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-ритмічної 

складових мовлення 

12 2 2 2 - - 4 

Тема 2. Ігри в логопедичній роботі з 

дітьми із порушеннями лексичної та 

граматичної складових мовлення 

12 2 2 2 - - 4 

Тема 3. Ігри в логопедичній роботі з 

дітьми із порушенням читання та письма 

12 2 2 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 6 6 - - 12 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

10       

Усього 60 10 8 10 - - 18 

 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І. 

Гра в системі подолання мовленнєвих порушень у дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення 

 

Тема 1. Поняття про гру як основний та провідний вид діяльності дитини 

дошкільного віку  
Гра в історії становлення людства, її соціальний характер. Сучасні теорії виникнення 

гри в людському суспільстві. Характеристика гри як виду діяльності. Провідний характер 

ігрової діяльності в дошкільному віці. Особливості ігрової діяльності дітей на різних 

вікових етапах. 

Роль іграшки в розвитку і вихованні дитини із ТПМ. Історія виникнення іграшки. 

Педагогічні вимоги до іграшки. Класифікація іграшок. Особливості використання іграшок 

в логопедичній роботі на різних вікових етапах.  

Виникнення гри у ранньому віці. Підготовчий період гри: ознайомлювальна гра, 

поняття предметної діяльності; відображувана гра. Основні ігри дітей другого року життя. 

Поняття сюжетно-відображуваної гри дітей третього року життя. Типи переносу 

предметних дій. Структура ігрових дій. Передумови переходу до рольової гри. Основний 

зміст ігор дітей 3-4 років. Основні лінії розвитку гри. Виникнення та розвиток рольової 

гри у дошкільному віці. Поняття творчого характеру гри. Напрями розвитку ігрової 

творчості. Розвиток задуму сюжетно-рольової гри. Провідна роль ігор з правилами  у 

старшому дошкільному віці. 

Ключові слова: гра, ігрова діяльність, іграшка, предметні ігри, сюжетно-рольові 

ігри, ігри з правилами, творчі ігри, дидактичні ігри. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 4] 

 

Тема 2. Роль ігрової діяльності в корекційно-розвивальній роботі з дітьми із 

тяжкими порушеннями мовлення 
Сучасні класифікації ігор. Режисерські, сюжетно-рольові, театралізовані, 

дидактичні, рухливі ігри, ігри з будівельним матеріалом та їх характеристика. Корекційне 

значення гри. Можливості використання ігор в корекційній роботі. Гра як засіб 

діагностики психічного розвитку дитини. Ігрова терапія як засіб психокорекції, історія її 
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становлення. Ігрове корекційне  заняття, його структура, прийоми проведення. Ігрова 

кімната, вимоги до її обладнання. 

Особливості ігрової діяльності дітей із дислалією, дизартрією, алалією та заїканням. 

Гра як допоміжний засіб діагностики психічного розвитку дитини із ТПМ. Порівняльна 

характеристика ігрової діяльності дошкільників з нормальним мовленнєвим розвитком та 

дошкільників із ТПМ. Місце гри в системі подолання мовленнєвих порушень. 

Особливості використання ігор в логопедичній роботі.  

Ключові слова: режисерські, сюжетно-рольові, театралізовані, дидактичні, рухливі 

ігри, ігри з будівельним матеріалом, ігрова терапія 

Рекомендована основна література [1-5] 

Рекомендована додаткова література [1, 5] 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Основні напрями організації ігрової діяльності дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення 

 

Тема 1. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями фонетико-фонематичної 

та темпо-ритмічної складових мовлення 
Підготовчі ігри з розвитку артикуляційної та загальної моторики, слухової уваги. 

Ігри для розвитку фонематичного сприймання, аналізу та синтезу. Ігри для формування 

правильної звуковимови. Ігри для навчання дитини грамоті.  

Ігри для розвитку фізіологічного та мовленнєвого дихання. Ігрові прийоми та ігри, 

що використовуються з метою релаксації. Голосові вправи та ігри. Рухливі та музичні ігри 

в структурі логопедичних та логоритмічних занять. 

Ключові слова: артикуляційна та загальна моторика, слухова увага, фонематичні 

процеси, звуковимова, грамота, фізіологічне та мовленнєве дихання, релаксація, голосові 

вправи, логоритміка. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [1-5] 

 

Тема 2. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями лексичної та 

граматичної складових мовлення 
Ігри для активізації мовленнєвого спілкування. Ігри, що сприяють розвитку лексико-

граматичної сторони мовлення. Ігри, спрямовані на розвиток зв’язного мовлення. 

Методичні вимоги до використання словесних та мовленнєвих ігор в корекційній роботі. 

Особливості використання ігор із правилами та творчих ігор в корекційній роботі. 

Ключові слова: мовленнєве спілкування, лексико-граматична складова, зв’язне 

мовлення, словесні ігри, ігри з правилами, творчі ігри. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [1-5] 

 

Тема 3. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушенням читання та письма 

Характеристика ігор, що використовують в логопедичній роботі при подоланні 

дислексії та дисграфії. Методика використання настільних друкованих, словесних 

дидактичних ігор, конструктивних ігор, ігор для розвитку дрібної моторики. Наочність, як 

засіб подолання порушень читання і письма. 

Ключові слова: дислексія, дисграфія, настільні ігри, друковані ігри, конструктивні 

ігри, наочність. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [1-5] 
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6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-

ст
ь
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 3 3 

Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 3 20 

Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 70 - 99 

Максимальна кількість балів:169 

Розрахунок коефіцієнта: 169:100=1,69 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І. 

Гра в системі подолання мовленнєвих порушень у дітей ТПМ 
 

Тема 1. Поняття про гру як основний та провідний вид діяльності дитини 

дошкільного віку (3 год.) 

Завдання: скласти обов’язковий перелік іграшок для ігрового куточка в закладах 

освіти реабілітаційного спрямування. 

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 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

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. 

посилання на джерело.  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 2. Роль ігрової діяльності в корекційно-розвивальній роботі з дітьми із ТПМ 

(3 год.) 

Завдання: Дайте порівняльну характеристику маніпулятивної, ігрової та навчальної 

діяльності дитини.  

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерій 

порівняння 

Маніпулятивна 

діяльність 

Ігрова діяльність Навчальна 

діяльність 
    

    

    

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. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Змістовий модуль ІІ. 

Основні напрями організації ігрової діяльності дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення 
 

Тема 1. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-ритмічної складових мовлення (4 год.) 

 Завдання: виготовити логопедичну гру на формування фонетико-фонематичної або 

темпо-ритмічної складових мовлення.  

Форма подання: ігровий інструментарій. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням сучасних 

наочних матеріалів 

. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського 

внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних 

матеріалів 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Привабливість 

/ дизайн 

 

Логопедична гра 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Логопедична гра 

приваблива з точки зору 

дизайну, макету та 

акуратності. 

Логопедична гра є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Логопедична гра 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 2. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями лексичної та 

граматичної складових мовлення (4 год.) 

Завдання: виготовити логопедичну гру на формування лексико-граматичної 

сторони мовлення.  

Форма подання: ігровий інструментарій. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, враховує 

Студент/ка 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

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

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

однак не враховує 

вікові особливості 

та всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному 

порушенні. 

інструментарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням сучасних 

наочних матеріалів 

. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського 

внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних 

матеріалів 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Привабливість 

/ дизайн 

 

Логопедична гра 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Логопедична гра 

приваблива з точки зору 

дизайну, макету та 

акуратності. 

Логопедична гра є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Логопедична гра 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 3. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушенням читання та письма 

(4 год.) 

Завдання: виготовити логопедичну гру на будь-якому етапі корекції дислексії та 

дисграфії.  

Форма подання: ігровий інструментарій. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням сучасних 

наочних матеріалів 

. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського 

внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних 

матеріалів 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Привабливість 

/ дизайн 

 

Логопедична гра 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

Логопедична гра 

приваблива з точки зору 

дизайну, макету та 

акуратності. 

Логопедична гра є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

Логопедична гра 

оформлена без 

дотримання вимог. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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та акуратності. дещо неохайною. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Письмова робота, яка складається з 15 тестів (15 балів) та 1 практичного питання 

(10 балів). 

Критерії оцінювання тестових завдань: максимальна кількість балів за виконання 

тестових завдань 15. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного завдання: максимальна кількість балів – 10. У 

відповіді студента оцінюється: конкретність і повнота розкриття, методична та 

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

відповідають вони визначеним умовам; обґрунтованість та аргументованість методичного 

вибору. 

№ МКР Форма 

проведення 

Критерії оцінювання Кількість балів 

МКР 1 Тестування 

 (15 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на тестове завдання 1 бал за кожне 

тестове 

завдання 

Практичне 

завдання 

Конкретність і повнота розкриття – 2 б.; 

методична та технологічна грамотність – 2 

б.;  

зміст та цілі запропонованих вправ 

відповідають визначеним умовам – 2 б.; 

обґрунтованість та аргументованість 

методичного вибору – 2 б. 

10 балів 

МКР 2 Тестування  

(15 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на тестове завдання 1 бал за кожне 

тестове 

завдання 

Практичне 

завдання 

Конкретність і повнота розкриття – 2 б.; 

методична та технологічна грамотність – 2 

б.;  

зміст та цілі запропонованих вправ 

відповідають визначеним умовам – 2 б.; 

обґрунтованість та аргументованість 

методичного вибору – 2 б. 

10 балів 

 

6.4. Форми проведення комплексного семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмовий екзамен складається із тесту, який охоплює 25 випадкових питань, до 

яких належать питання-тести та питання-есе, а саме: 

18 питань рівня А (прості питання) – питання-тести, в яких необхідно обрати 

одну/кілька правильних відповідей, за кожну правильну відповідь на питання студент 

отримує 1 бал; 

6 питань рівня Б (питання середнього рівня складності) – питання-тести, в яких 

необхідно знайти відповідність між поняттями, за кожну правильну відповідь на питання 

студент отримує 2 бали; 

1 питання рівня В (складні, пошукові питання) – написання есе, за творчо і науково 

виважене обґрунтування власної позиції у процесі розкриття практичного кейсу, логічне 

структурування матеріалу, демонстрацію розуміння практичного застосування отриманих 

знань для вирішення практичних завдань, студент отримує 10 балів. 
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Оцінка за тест може складати від 0 (mіn) балів до 40 (max) балів. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для комплексного семестрового контролю з 

навчальної дисципліни «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку 

із сенсомоторною складовою». 

 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Назвіть педагогічні вимоги до іграшки. 

2. Назвіть сучасні класифікації ігор. 

3. Охарактеризуйте сюжетно-рольові ігри. Назвіть особливості їх використання в 

логопедичній роботі. 

4. Охарактеризуйте ігри, що є засобом фізичного розвитку. Назвіть особливості їх 

використання в логопедичній роботі. 

5. Охарактеризуйте ігри, що є засобом психічного розвиту дитини. Назвіть 

особливості їх використання в логопедичній роботі. 

6. Охарактеризуйте ігри, що є засобом мовленнєвого розвиту дитини. Назвіть 

особливості їх використання в логопедичній роботі. 

7. Охарактеризуйте ігри, що є засобом когнітивного розвиту дитини. Назвіть 

особливості їх використання в логопедичній роботі 
 

Питання аналітичного характеру: 

1. Розкрийте роль іграшки в розвитку і вихованні дитини із ТПМ. 

2. Розкрийте особливості використання іграшок в логопедичній роботі з дітьми з 

ТПМ на різних вікових етапах.  

3. Розкрийте місце гри в системі подолання мовленнєвих порушень. 

4. Порівняльна характеристика ігрової діяльності дітей дошкільного віку з 

типовим розвитком та з ТПМ. 

5. Розкрийте особливості використання ігор в логопедичній роботі з дітьми із 

порушенням фонетико-фонематичної складової мовлення. 

6. Розкрийте особливості використання ігор в логопедичній роботі з дітьми із 

порушенням темпо-ритмічної складової мовлення. 
 

Питання практичного характеру: 

1. Продемонструйте логопедичну гру для збагачення словникового запасу. 

2. Продемонструйте логопедичну гру для розвитку темпо-ритмічної складової 

мовлення. 

3. Продемонструйте логопедичну гру для формування правильної звуковимови. 

4. Продемонструйте логопедичну гру для розвитку фонематичних процесів. 

5. Продемонструйте логопедичну гру для розвитку оптико-просторового гнозису у 

дітей із порушеннями писемного мовлення.  
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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 «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною 

складовою» змістовий модуль «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ» 

Разом: 60 год., з них 10 год. – лекції, 8 год. – семінарських заняття, 10 год. – практичних заняття, самостійна робота – 18 год., модульний 

контроль – 4 год, семестровий контроль– 10 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля 
Гра в системі подолання мовленнєвих 

порушень у дітей ТПМ (70 балів) 

 

(59 балів) 

Основні напрями організації ігрової діяльності дітей із тяжкими порушеннями мовлення (99 

балів) 

 Лекції 1 2 3 4 5 

Теми лекцій 

Поняття про гру як 

провідний вид 

діяльності дитини-

дошкільника (1 б.) 

Роль іграшки в 

ігровій діяльності 

дитини із ТПМ (1 б.) 

Ігри в логопедичній роботі з 

дітьми із порушеннями 

фонетико-фонематичної та 

темпо-ритмічної складових 

мовлення (1 б.) 

Ігри в логопедичній роботі з 

дітьми із порушеннями 

лексичної та граматичної 

складових мовлення (1 б.) 

Ігри в логопедичній роботі з 

дітьми із порушеннями 

читання та письма (1 б.) 

Бали за роботу на 

сем. 
10 балів 10 балів за роботу на двох семінарах 10 балів 

Теми 

семінарських 

занять 

Характеристика гри як провідного виду 

діяльності дошкільника (1 б.) 

Характеристика ігрової 

діяльності в логопедичній роботі 

з дітьми порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-

ритмічної складових мовлення 

(1 б.) 

Характеристика ігрової 

діяльності в логопедичній 

роботі з дітьми із порушеннями 

порушеннями лексичної та 

граматичної складових 

мовлення (1 б.) 

Характеристика ігрової 

діяльності в логопедичній 

роботі з дітьми із 

порушеннями читання та 

письма (1 б.) 

Бали за роботу на 

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

Теми 

практичних 

Характеристика гри 

як провідного виду 

діяльності 

дошкільника (1 б.) 

Формування ігрової 

діяльності у дітей із 

порушеннями 

мовлення (1 б.) 

 

Ігрові методи та прийоми в 

логопедичній роботі з дітьми із 

порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-

ритмічної складових мовлення 

(1 б.) 

Ігрові методи та прийоми в 

логопедичній роботі з дітьми із 

порушеннями лексичної та 

граматичної складових 

мовлення (1 б.) 

Ігрові методи та прийоми в 

логопедичній роботі з дітьми 

із порушеннями писемного 

мовлення (1 б.) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота (25 балів) 

 

модульна контрольна робота (25 балів) 
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Підсумковий 

контроль 

Коеф. 169:100=1,69 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Богуш А. М., Луцан Н. І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: 

мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навчальний посібник Київ, 2014. 304 с. 

2. Гавриш Н. Безсонова О. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: 

методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць. Вид. 2-ге., Київ, 2017.  

256 с. 

3. Логопедія: підручник / За ред. проф. М.К. Шеремет. Вид. 5-те, доповн. та 

переробл. Київ, 2019. 856 с. 

4. Лопатинська Н. Нейростимуляційні технології у логопедичній практиці з дітьми 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. International Journal of Innovative 

Technologies in Social Science, 2020. №3 (24). С. 3‒11.   

 

Додаткова: 

1. Володіна В.С. Альбом розвитку мовлення: Говоримо правильно. Київ, 2009. 96 

с. 

2. Дарда С.М. Корекційні заняття з логопедії у дошкільних навчальних закладах. 

Тернопіль, 2017. 536 с. 

3. Коваленко О.М. Єпіфанова Т.В. Мовленнєві ігри для дошкільників. Навчаємо в 

русі. Харків, 2012. 239 с. 

4. Пасічник Н. Логопедичні вправи та завдання. Київ, 2014. 128 с. 

5. Рібцун Ю. В. Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховна 

робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб.  

Київ, 2014. 238 с. 

6. Рібцун Ю. В. Ігри з кольором як засіб корекції ФФНМ у дітей середнього 

дошкільного віку. Дефектологія. 2008. № 4. С. 13–17.  

7. Рібцун Ю. В. Гра як засіб мовленнєвого розвитку молодших дошкільників із 

ЗНМ. Теорія і практика сучасної логопедії. 2004. Вип. 1. С. 150–165.  

8. Рібцун Ю. В. Організація та проведення у логопедичній групі ігор з правилами. 

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф., 7–8 

лютого 2012 р., м. Суми. 2012. С. 47–53. 

9. Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо: робочий зошит. Київ, 2012. 64 с. 

10. Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. Альбом для 

логопедичних ігор-занять з дітьми 3-6 років. Харків, 2013. 176 с. 

11. Рібцун Ю. В. Звукові намистинки. Формування мовленнєвої 

полікомпетентності дошкільників: навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2015. 200 с.  

12. Рібцун Ю. В. Сходинками правильного мовлення: навчально-методичний 

посібник. Тернопіль, 2017. 240 с. 

13. Рібцун Ю. В. Я учуся розмовляти : навч.-метод. комплект : логопедичний 

альбом з розвитку мовлення дошкільників 3−6 років. Київ, 2019. 160 с. 

14. Рібцун Ю. В. Я учуся розмовляти: навч.-метод. комплект: навч.-метод. посіб. 

з розвитку мовлення дошкільників 3–6 років. Київ, 2019. 224 с. 

15. Рожнів В.М. Звукарик. Тернопіль, 2018. 128 с. 

16. Сушельницька З. В. Логоказка як засіб артикуляційної моторики у дітей. 

Кам`янець-Подільський, 2014. 66 с. 

17. Ткач Х.Я. Обстеження мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом і тяжкими 

порушеннями мовлення. Тернопіль, 2020. 136 с. 

18. Фурман Н. В. Використання ігрових прийомів у подоланні тяжких порушень 

мовлення у дітей дошкільного віку. Кам’янець-Подільський, 2017. 94 с. 

19. Likhachyova Ye.N., Oleksyuk Z.Y., Ogoltsova Ye.G. Innovative Approach of 

Correction of Sound Pronunciation with Elements of Phonetic Rhythmic. Mediterranean Journal 
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of Social Sciences. MCSER Publishing, Rome-Italy. 2016. Vol 7. No 2. p. 206 – 211. Режим 

доступу: https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8888  

20. B Ahmed, P Monroe, A Hair, CT Tan, R. Gutierrez, K.J. Ballard. Speech-driven 

mobile games for speech therapy: User experiences and feasibility. International Journal of 

Speech-Language Pathology. Volume 20, p. 644-658 2018. 

https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1513562. Режим доступу: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549507.2018.1513562  

 

9. Ресурси для неформальної та інформальної освіти 

1. Он-лайн курс З. Ленів Особливості ігрової діяльності дітей із ЗПР в 

інклюзивному середовищі https://www.youtube.com/watch?v=JEThq-I4b6g. 

2. Вебінар Здравчевої Т.М. «Дидактичні ігри на розвиток мовлення в корекційно-

ігровій діяльності дошкільнят» https://www.youtube.com/watch?v=i16JujP2aik. 

3. Вебінар-практикум для вчителів-логопедів «Розвиток комунікативно-

мовленнєвої компетентності вихованців спец. школи засобами ігрових технологій» 

https://www.youtube.com/watch?v=xQUtF-c48X8. 

4. Вебінар В.Євтушенко «Електронні освітні ігрові ресурси — нові можливості 

для інклюзивної освіти» https://www.youtube.com/watch?v=YxYIR_X6Qtc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8888
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549507.2018.1513562
https://www.youtube.com/watch?v=JEThq-I4b6g
https://www.youtube.com/watch?v=i16JujP2aik
https://www.youtube.com/watch?v=xQUtF-c48X8
https://www.youtube.com/watch?v=YxYIR_X6Qtc
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Змістовий модуль 1. 

Гра в системі подолання мовленнєвих порушень у дітей ТПМ 

 

Семінарське заняття №1. Тема. Поняття про гру як провідний вид діяльності дитини-

дошкільника. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Теорії походження дитячої гри. 

2.   Роль гри  в розвитку дошкільника. 

3.   Провідний характер дитячої гри. 

4.   Етапи розвитку дитячої гри в онтогенезі. 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо особливостей використання 

ігор в корекційній роботі із дітьми із ТВМ; 

2) об’єднатись у підгрупи (3-4 чол.) та обрати креативну форму презентації 

теоретичного матеріалу («Схемоконспект», «Відео», «Квест», «Вікторина», 

«Мозковий штурм» тощо); 

3) продемонструвати конкретність, точність, глибину, повноту володіння 

теоретичним матеріалом; креативний підхід до презентації теоретичного матеріалу.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розгорнутої відповіді на 

теоретичні питання. 

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 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, 

що було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 
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логічно організовані .  

 

пов’язані  з ідеєю. 

 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

 

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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

 
Практичне заняття № 1. Тема. Роль ігрової діяльності в корекційно-розвивальній роботі 

з дітьми із ТПМ. 

Під час підготовки до практичного заняття здобувачам освіти необхідно:  

1) підготувати практичний матеріал, який використовується на будь-кому етапі 

корекції порушень мовлення, дотримуючись головних принципів добору ігор; 

2) бути готовими до обговорення на практичному занятті з одногрупниками; 

3) розділитись на пари «логопед»-«логопат» та підготуватись до демонстрації 

володіння методологією та методикою проведення логопедичної гри.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді детального опису 

методики/технології/засобів/прийомів, наочних матеріалів до них та продемонстрованих 

логопедичних ігор. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Визначення 

мети гри 

Студент/ка чітко 

називає мету гри. Гра 

відповідає 

логодидактичним 

принципам 

Студент/ка називає 

мету гру. Гра 

відповідає 

логодидактичним 

принципам 

Студент/ка називає 

мету гри. Гра 

відповідає  деяким 

логодидактичним 

принципам 

Студент/ка не може 

визначити мету гри. 

Гра не відповідає  

логодидактичним 

принципам 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Логокорекці

йний 

інструментар

ій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

логокорекційний 

інструментарій, 

Студент/ка правильно 

підбирає 

логокорекційний 

інструментарій, 

Студент/ка підбирає 

логокорекційний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати 

логокорекційний 
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враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, 

що було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Методологіч

на та 

методична 

грамотність 

 

Чітке дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

Дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та методики 

проведення 

логопедичних ігор 

Часткове дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

Логопедична гра 

проведена без 

дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики  

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 практичному 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 професій

ність 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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10балів 

Всього 11 балів 

 
Змістовий модуль 2. 

Основні напрями організації ігрової діяльності дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення 
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Семінарське заняття №2. Тема. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями 

фонетико-фонематичної та темпо-ритмічної складових мовлення. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.  Ігри з розвитку артикуляційної та загальної моторики, слухової уваги.  

2.  Ігри для розвитку фонематичного сприймання, аналізу та синтезу.  

3.  Ігри для формування правильної звуковимови.  

4.  Ігри для навчання дитини грамоті.  

5. Ігри для розвитку фізіологічного та мовленнєвого дихання.  

6. Ігрові прийоми та ігри, що використовуються з метою релаксації.  

7. Голосові вправи та ігри.  

8. Рухливі та музичні ігри в структурі логопедичних та логоритмічних занять. 

ІІ. Практична частина. Під час підготовки до семінарського заняття здобувачам 

освіти необхідно:  

1) розбитися на пари та обрати одне із запропонованих теоретичних питань щодо 

використання ігор у логопедичній роботі з дітьми із порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-ритмічної складових мовлення та підготувати презентацію; 

2) розкрити обране теоретичне питання та презентувати на семінарському занятті.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді презентації обраного 

питання. 

Критерії оцінювання семінарського 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, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО є не  

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

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 1,5 1 0,5 0 

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 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 
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слухачів. 

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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

 
Семінарське заняття №3. Тема. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями 

лексичної та граматичної складових мовлення. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Ігри, що сприяють розвитку лексико-граматичної сторони мовлення.  

2.   Ігри, спрямовані на розвиток зв’язного мовлення.  

3.   Ігри для активізації мовленнєвого спілкування.  

4. Особливості використання ігор із правилами та творчих ігор в корекційній роботі. 

ІІ. Практична частина. Під час підготовки до семінарського заняття здобувачам 

освіти необхідно:  

1) розбитися на пари та обрати одне із запропонованих теоретичних питань щодо 

використання ігор у логопедичній роботі з дітьми із порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-ритмічної складових мовлення та підготувати презентацію; 

2) розкрити обране теоретичне питання та презентувати на семінарському занятті.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді презентації обраного 

питання. 

Критерії оцінювання семінарського 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, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО не є 

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

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 1,5 1 0,5 0 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість інформації 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 
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розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

має посилання на 

джерело. 
містять посилання на 

джерело. 

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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 
 

Семінарське заняття №4. Тема. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушенням 

читання та письма 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Характеристика ігор, що використовують в логопедичній роботі при подоланні 

дислексії та дисграфії.  

2. Методика використання настільних друкованих, словесних дидактичних ігор, 

конструктивних ігор, ігор для розвитку дрібної моторики.  

3.    Наочність як засіб подолання порушень читання і письма. 

ІІ. Практична частина. Під час підготовки до практичного заняття здобувачам 

освіти необхідно:  

1) розбитися на пари та обрати одне з запропонованих теоретичних питань щодо 

використання ігор у логопедичній роботі з дітьми із порушеннями фонетико-

фонематичної та темпо-ритмічної складових мовлення та підготувати презентацію; 

2) розкрити обране теоретичне питання та презентувати на семінарському занятті.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді презентації обраного 

питання. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена Більшість інформації, Більшість інформації, Інформація мала 
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інформація в доповіді 

чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

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 1,5 1 0,5 0 

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 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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 
 

Практичне заняття № 3. Тема. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями 

фонетико-фонематичної та темпо-ритмічної складових мовлення. 

Під час підготовки до практичного заняття здобувачам освіти необхідно:  

1) підготувати практичний матеріал, який використовуються в логопедичній 

роботі з дітьми із порушеннями фонетико-фонематичної та темпо-ритмічної 

складових мовлення; 

2) бути готовими до обговорення на практичному занятті з одногрупниками; 
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3) розділитись на пари «логопед»-«логопат» та підготуватись до демонстрації 

володіння методологією та методикою проведення логопедичної гри.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді підготовлених і 

продемонстрованих логопедичних ігор. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій  

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних матеріалів 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Методологічна 

та методична 

грамотність 

 

Чітке дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

Дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та методики 

проведення 

логопедичних ігор 

Часткове дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

Логопедична гра 

проведена без 

дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики  

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 практичному 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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 
Практичне заняття № 4. Тема. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушеннями 

лексичної та граматичної складових мовлення. 

Під час підготовки до практичного заняття здобувачам освіти необхідно:  

1) підготувати практичний матеріал, який використовуються в логопедичній 

роботі з дітьми із порушеннями лексичної та граматичної складових мовлення; 

2) бути готовими до обговорення на практичному занятті з одногрупниками; 

3) розділитись на пари «логопед»-«логопат» та підготуватись до демонстрації 

володіння методологією та методикою проведення логопедичної гри.   

Форма подання результату: результати подаються у вигляді підготовлених і 

продемонстрованих логопедичних ігор. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий  

Бали 1 0,75 0,5 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних матеріалів 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Методологічна 

та методична 

грамотність 

 

Чітке дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

Дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та методики 

проведення 

логопедичних ігор 

Часткове дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

Логопедична гра 

проведена без 

дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики  

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 
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слова для більшості 

слухачів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному 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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття № 5. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із порушенням читання та 

письма. 

Під час підготовки до практичного заняття здобувачам освіти необхідно:  

1) підготувати практичний матеріал, який використовуються в логопедичній 

роботі з дітьми із порушенням читання та письма; 

2) бути готовими до обговорення на практичному занятті з одногрупниками; 

3) розділитись на пари «логопед»-«дитина з порушенням мовлення» та 

підготуватись до демонстрації володіння методологією та методикою 

проведення логопедичної гри.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді підготовлених і 

продемонстрованих логопедичних ігор.  

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів 

. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних матеріалів 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Методологічна 

та методична 

Чітке дотримання 

методології 

Дотримання 

методології 

Часткове дотримання 

методології 

Логопедична гра 

проведена без 
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грамотність 

 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

(принципів, методів, 

прийомів) та методики 

проведення 

логопедичних ігор 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор 

дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики  

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 практичному 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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

 


