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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 3 - 

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-методологічні знання про алалію та 

афазію; причини, що їх викликають, механізми і симптоматику, шляхи їх подолання та 

попередження; сприяти оволодінню практичними основами логокорекційної роботи з 

подолання різних форм алалії та афазії, практичними навичками роботи з дітьми на 

основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики алалії та афазії. 

 

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 (алалія, афазія)» забезпечує формування таких компетентностей:  

- 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 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. 

ЗК 8 Науково-дослідницька. 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 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху. 

- фахові компетентності:  
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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 11 Консультативна. 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 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. 

ФК 15 Деонтологічна  (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. 
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 забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні спеціально-педагогічної 

та спеціально-методичної фахових компетентностей у Центрі практичної підготовки 

«Логотренажер». 

 

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 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 культуру спілкування, володіння державною 

та іноземною мовами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади вивчення алалії 

Тема 1. Центральні (мозкові 

механізми мовлення) в нормі 

та патології 

8 2 2       4 

Тема 2. Поняття про алалію, 

класифікація алалій 

8 2 2       4 

Тема 3. Поняття про моторну 

алалію, порушення мовлення у 

дітей з моторною алалією 

8 2 2       4 

Тема 4. Поняття про сенсорну 

алалію, порушення мовлення 

при сенсорній алалії 

8 2 2       4 

Модульний контроль 2   

Разом 34 8 8 0 0 0 16 

Змістовий модуль 2 

Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм алалії 

Тема 5. Організація та зміст 

діагностичного обстеження 

дітей з алалією 

8 2   2     4 

Тема 6. Методика 

діагностичного обстеження 

дітей із алалією 

8 2   2     4 

Тема 7. Зміст та методика 

корекційного впливу з 

подолання моторної алалії 

8 2   2     4 

Тема 8. Зміст та методика 

корекційного впливу з 

подолання сенсорної алалії 

8 2   2     4 

Модульний контроль 2  

Разом 34 8 0 8 0 0 16 

Змістовий модуль 3 

Науково-теоретичні засади вивчення афазії 

Тема 9. Поняття про афазію, 

класифікація афазій 

8 2 2       4 

Тема 10. Мовленнєва та 

немовленнєва симптоматика 

різних форм афазій 

8 2 2       4 
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Модульний контроль 2  

Разом 18 4 4 0 0 0 8 

Змістовий модуль 4 

Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм афазії 

Тема 11. Організація та зміст 

діагностичного обстеження 

осіб з афазією  

8 2   2     4 

Тема 12. Методика 

діагностичного обстеження 

осіб з афазією 

8 2   2     4 

Тему 13. Організація 

комплексної корекційно-

відновлювальної роботи при 

афазії 

8 2   2     4 

Тема 14. Методика 

комплексної корекційно-

відновлювальної роботи при 

різних формах афазії 

8 2 2       4 

Модульний контроль 2  

Разом 34 8 2 6 0 0 16 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

30  

Усього 150 28 14 14   56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади вивчення алалії 

 

Тема 1. Центральні (мозкові) механізми мовлення в нормі та патології 

Вчення про функціональні блоки мозку (за О. Р. Лурією). Мовленнєві центри кори 

головного мозку (локалізація, функції). Кінестетичний та кінетичний праксис як 

психофізіологічна основа моторної організації мовлення. Сенсорні мозкові механізми 

мовлення.  

Ключові слова: функціональні блоки мозку, мовленнєві зони кори головного мозку, 

кінестетичний та кінетичний праксис, кінестетична та кінетична диспраксія/апраксія. 

Рекомендована основна література [3, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 6, 11, 15] 

 

Тема 2. Поняття про алалію, класифікація алалії 

Визначення алалії. Причини, механізми алалії. Історія вивчення алалії. Основні 

наукові напрямки вивчення алалії на сучасному етапі. Анатомо-фізіологічний аспект 

вивчення алалії. Статистичні відомості про розповсюдженість алалії та прогнози в її 

подоланні. Класифікації алалії за різними принципами (етіологічним, патогенетичним, 

психологічним, лінгвістичним, психолінгвістичним). Дискусійні питання в проблемі 

алалії. Структура порушення при алалії. Основні форми алалії (моторна, сенсорна), форми 

моторної алалії (аферентна та еферентна, мішана). Ступені тяжкості алалії. 

Ключові слова: алалія, форми алалії, класифікація алалії. 

Рекомендована основна література [1, 3-5] 
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Рекомендована додаткова література [1, 6, 15, 17-19] 

 

Тема 3. Поняття про моторну алалію, порушення мовлення у дітей з моторною 

алалією 

Поняття моторної (експресивної) алалії.  

Немовленнєва симптоматика: особливості формування загальної, дрібної 

моторики; особливості формування основних психічних функцій (пам’яті, уваги, 

мислення, гнозису, праксису тощо). Взаємозв’язок між мовленням і мисленням у дітей з 

моторною алалією. Особливості формування різних видів діяльності. Особливості 

соціальних контактів. Етапи розвитку мовлення дітей із моторною алалією. Особливості 

формування всіх компонентів мовленнєвої системи у дітей із моторною алалією. Рівні 

недорозвинення мовлення при моторній алалії. Порушення різних ланок процесу 

породження мовленнєвого висловлювання при моторній алалії: несформованість задуму; 

внутрішнього програмування; порушення лексико-граматичного оформлення 

висловлювання; утруднення в фонетичній реалізації слова і висловлювання. Особливості 

формування фонетико-фонематичної системи мови. Особливості формування словника.  

Характер і структура порушень граматичної системи мови. Характер і структура 

порушень засвоєння морфологічної системи мови. Характер і структура порушень 

засвоєння синтаксичної системи мови. Специфіка формування комунікативної функції 

мовлення. Динаміка розвитку функцій і засобів мовлення у дітей із моторною алалією. 

Ключові слова: моторна алалія, еферентна (кінетична моторна алалія), аферентна 

(кінестетична) моторна алалія, парафазія, літеральна парафазія, вербальна парафазія, 

антиципація, персеверація, контамінація, елізія, аграматизм. 

Рекомендована основна література [1, 3-5] 

Рекомендована додаткова література [1, 7, 15, 17-19] 

 

Тема 4. Поняття про сенсорну алалію, порушення мовлення при сенсорній 

алалії 

Визначення, причини, механізми, симптоматика сенсорної (імпресивної) алалії. 

Структура порушення при сенсорній алалії (мовленнєва та немовленнєва симптоматика). 

Дані про стан фізіологічного слуху у дітей  із сенсорною алалією. Специфіка акустико-

гностичних і акустико-мнестичних проявів. Особливості акустичної уваги, сприймання та 

розуміння мовлення у дітей із сенсорною алалією. Ступені недорозвинення мовлення 

(різноманітність проявів недоліків розуміння мовлення). Психологічні особливості дітей із 

сенсорною алалією. Психолого-педагогічна характеристика дітей із сенсорною алалією. 

Ключові слова: сенсорний та перцептивний рівень слухового сприймання, 

замикальна акупатія, відчуження смислу слова. 

Рекомендована основна література [1, 3-5] 

Рекомендована додаткова література [1, 15, 19] 

 

Змістовий модуль 2 

Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм алалії 

 

Тема 5. Організація та зміст діагностичного обстеження дітей з алалією 

Принципи, прийоми, зміст обстеження. Значення спостереження за дитиною при 

здійсненні діагностики. Специфіка обстеження дітей, що не володіють і не користуються 

мовленням. Відмежування моторної алалії від інших мовленнєвих порушень (дитяча 

афазія, анартрія, дизартрія) і станів (мутизм, аутизм). Відмежування моторної алалії від 

порушення інтелекту. Диференційна діагностика сенсорної алалії та зниження слуху. 

Диференційна діагностика сенсорної алалії та порушення інтелекту. Розмежування 

сенсорної та моторної алалії. Диференційна діагностика сенсорної алалії, розладів 

аутистичного спектра, мутизму. 
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Ключові слова: діагностика, диференційна діагностика, зміст діагностичного 

обстеження, форми алалії, облігатні ознаки різних форм алалії. 

Рекомендована основна література [1, 4] 

Рекомендована додаткова література [1, 4, 6, 8, 9-11, 13, 15, 22] 

 

Тема 6. Методика діагностичного обстеження дітей із алалією 

Диференційна діагностика сенсорної алалії та зниження слуху. Диференційна 

діагностика сенсорної алалії та порушення інтелекту. Розмежування сенсорної та моторної 

алалії.  

Диференційна діагностика сенсорної алалії, раннього дитячого аутизму, мутизму. 

Ключові слова: методика діагностичного обстеження, етапи діагностичного 

обстеження. 

Рекомендована основна література [1, 4] 

Рекомендована додаткова література [1, 4, 6, 8, 9-11, 13, 15, 22] 

 

Тема 7. Зміст та методика корекційного впливу з подолання моторної алалії 

Принципи, організація, етапи, зміст і методи логокорекційного впливу при 

моторній алалії. Планування і організація занять із дітьми, які мають різний ступінь 

тяжкості алалії. Значення та особливості початкового етапу впливу. Формування основних 

ланок мовленнєвої системи.  

Розвиток операційних навичок мовленнєвої діяльності. Розвиток мовлення на 

основі предметно-практичної та інших видів провідної діяльності. Розвиток лексико-

граматичного складу мовлення. Розвиток фонетико-фонематичного складу мовлення. 

Формування зв’язного висловлювання, специфіка формування комунікативної функції 

мовлення при моторній алалії. Динаміка розвитку функцій і засобів мовлення при 

моторній алалії. Роль ігрової діяльності і логоритміки в системі корекційної роботи. 

Ключові слова: моторна алалія, корекційний вплив, організація корекційної роботи,  

зміст корекційної роботи, логоритміка. 

Рекомендована основна література [1, 4] 

Рекомендована додаткова література [1-3, 5-8, 12-14, 16-20] 

 

Тема 8. Зміст та методика корекційного впливу з подолання сенсорної алалії 

Розвиток імпресивного мовлення: формування уваги, сприймання немовленнєвих і 

мовленнєвих звуків, акустичних диференціацій, розуміння мовлення; використання різних 

засобів для диференціації системи значень. Формування експресивного мовлення: 

розвиток уваги до мовлення оточуючих;  виховання контролю до власного мовлення; 

виховання різних форм і функцій мовлення у процесі предметно-практичної діяльності; 

Комплексність впливу при формуванні розуміння мовленнєвого висловлювання у дітей із 

сенсорною алалією. 

Ключові слова: сенсорна алалія, корекційний вплив, організація корекційної 

роботи,  зміст корекційної роботи. 

Рекомендована основна література [1, 4] 

Рекомендована додаткова література [1-3, 5, 12, 13, 15, 20, 22] 

 

Змістовий модуль 3 

Науково-теоретичні засади вивчення афазії 

 

Тема 9. Поняття про афазію, класифікація афазії. 

Визначення афазії, етіологія, механізми. Статистичні дані про розповсюдження. 

Короткі відомості з історії афазіології (основні етапи вивчення та наукові напрямки). 

Зв’язок досліджень афазії з розвитком уявлень про вищі психічні функції. 
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Нейролінгвістичний підхід у розумінні афазії на сучасному етапі. Причини афазії. 

Характерні для афазії патогенні фактори. Співвідношення органічних і функціональних 

уражень, нейродинамічні перебудови. Механізми різних форм афазії. Афазія у дітей і 

дорослих. Класифікація афазії за різними принципами (етіологічним, патогенетичним, 

клінічним, психолінгвістичним). Основні форми афазії, їх характеристика (акустико-

гностична, акустико-мнестична, семантична, динамічна, аферентна моторна, еферентна 

моторна, мішана форма).  

Ключові слова: афазія, форми афазії, патологічні механізми порушення мовлення 

при афазії. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [21, 23] 

 

Тема 10. Мовленнєва та немовленнєва симптоматика різних форм афазії 

Прояви системного, поліморфного порушення мовлення (фонетичні, фонематичні, 

лексичні, граматичні, синтаксичні). Різні ступені прояву афатичних порушень. 

Характеристика немовленнєвих симптомів. Стан рухових, слухових, зорових функцій. 

Стан сприймання, пам’яті, мислення, емоційно-вольової сфери. Співвідношення 

мовленнєвих і немовленнєвих симптомів, зв’язок між порушенням мовлення і мислення. 

Ключові слова: симптом, мовленнєва симптоматика, немовленнєва симптоматика, 

співвідношення мовленнєвих та немовленнєвих порушень при афазії. 

Рекомендована основна література [1-3, 5] 

Рекомендована додаткова література [21, 23] 

 

Змістовий модуль 4 

Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм афазії 

 

Тема 11. Організація та зміст діагностичного обстеження осіб з афазією 

Принципи організації комплексної допомоги особам з афазією. Зміст та структура 

логопедичного обстеження осіб з афазією. Етапи діагностичного обстеження при афазії. 

Ключові слова: організація діагностичного обстеження, зміст діагностичного 

обстеження, етапи діагностичного обстеження  

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [21, 23] 

 

Тема 12. Методика діагностичного обстеження осіб з афазією 

Методика діагностичного обстеження стану вищих психічних функцій осіб  із 

афазією. Обстеження немовленнєвого праксису і гнозису. Обстеження просторового 

праксису. Оцінка відтворення ритмів. Обстеження орального і лицевого праксису.  

Обстеження мовленнєвих функцій. Дослідження загальної здібності хворого до 

мовленнєвої комунікації. Обстеження розуміння мовлення (розуміння значення слів, 

простих речень, граматичних структур, прислів’їв тощо). Обстеження фонематичного 

слуху. Обстеження артикуляторної ланки мовлення (оральний, артикуляторний праксис). 

Обстеження автоматизованих видів мовлення, спряженого та відображеного повторення. 

Обстеження номінативної функції мовлення. Обстеження діалогічного і монологічного 

мовлення. Обстеження стану читання та письма. Логопедичний висновок про 

мовленнєвий статус хворого. Диференційна діагностика різних форм афазії. Виявлення та 

оцінка порушених і збережених ланок ВПФ і особливості особистості хворого з афазією.  

Відмежування дитячої афазії, афазії дорослих від патологій мовлення при психічних 

розладах. 

Ключові слова: методика діагностичного обстеження, диференційні ознаки різних 

форм афазії. 

Рекомендована основна література [1, 2] 
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Рекомендована додаткова література [21, 23] 

 

Тема 13. Організація комплексної корекційно-відновлювальної роботи при 

афазії 

 Теоретичні основи, завдання та принципи відновлювальної роботи при афазії.  

Загальна організація і методи корекційно-відновлювальної роботи. Організація, зміст і 

методика роботи з відновлення мовлення на ранньому етапі впливу. Стимулювання 

розуміння мовлення на слух на ранньому етапі відновлення. Розгальмування і 

стимулювання експресивного мовлення при моторній афазії. Попередження виникнення 

та усунення різних патологічних симптомів.  Організація, зміст і методика роботи на 

резидуальному етапі відновлення мовлення. Психотерапія та трудотерапія в комплексі 

відновлювальних заходів.  

Ключові слова: корекційно-відновлювальна робота, організація корекційно-

відновлювальної роботи, етапи корекційно-відновлювальної роботи. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [21, 23] 

 

Тема 14. Методика комплексної корекційно-відновлювальної роботи при 

різних формах афазії 

Корекційно-педагогічна робота при аферентній моторній афазії. Корекційно-

педагогічна робота при еферентній моторній афазії. Методика корекційно-

відновлювальної роботи при акустико-гностичній афазії. Методика подолання акустико-

мнестичної афазії. Методика  подолання семантичної афазії. Методика логопедичного 

впливу при динамічній афазії. Корекційно-педагогічна робота при комплексних афазіях. 

Корекційно-педагогічна робота по подоланню апраксії, алексії, аграфії, акалькулії в осіб з 

афазією. Подолання афазії у дітей і підлітків. Прогноз при афазії різних форм. 

Ключові слова: зміст корекційно-відновлювальної роботи методика корекційно-

відновлювальної роботи, прийоми корекційно-відновлювальної роботи. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [21, 23] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 2 2 4 4 

Відвідування 

семінарських занять 

1 4 4 - - 2 2 1 1 

Відвідування практичних 

занять 

1 - - 4 4 - - 3 3 

Робота на семінарському 

занятті 

10 4 40 - - 2 20 1 10 

Робота на практичному 

занятті 

10 - - 4 40 - - 3 30 

Виконання завдань для 5 4 20 4 20 2 10 4 20 
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самостійної роботи 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

8Разом  93  93  59  93 

Максимальна кількість балів: 338 

Розрахунок коефіцієнта: k=338/60=5,63 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. «Науково-теоретичні засади вивчення алалії» 

Тема 1. Центральні (мозкові) механізми мовлення в нормі та патології (4 год.) 

Завдання: накреслити схему розташування мовленнєвих центрів кори головного 

мозку. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку. 

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 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у схемі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Поняття про алалію, класифікація алалії (4 год.) 

Завдання: скласти таблицю «Порівняльна характеристика алалії та інших порушень 

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 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 
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інформація має 

посилання на 

джерело. 

інформація має 

посилання на джерело.  

посилання на 

джерело. 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 3. Поняття про моторну алалію, порушення мовлення у дітей з моторною 

алалією (4 год.) 

Завдання: написати тези до посібника Є.Ф. Соботович «Формирование правильной 

речи у детей с моторной алалией». 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Граматика та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 
Тема 4. Поняття про сенсорну алалію, порушення мовлення при сенсорній алалії (4 
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год.) 

Завдання: скласти таблицю «Порівняльна характеристика різних форм сенсорної 

алалії». 

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 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Змістовий модуль 2 

 «Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм алалії» 

 

Тема 5. Організація та зміст діагностичного обстеження дітей з алалією (4 год.) 

Завдання: написати есе за змістом фільму «Два капітана». Визначити мовленнєве 

порушення у головного героя фільму. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе.  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

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 

подаються у 

логічному порядку, 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 
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що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

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 6. Методика діагностичного обстеження дітей із алалією (4 год.) 

Завдання: скласти таблицю «Особливості слухової функції у дітей з сенсорною 

алалією». 

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 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Тема 7. Зміст та методика корекційного впливу з подолання моторної алалії (4 

год.) 

Завдання: написати тези до посібника Є.Ф. Соботович «Речевое недоразвитие у 

детей и пути его коррекции: (дети с нарушением интеллекта и моторной алалией)». 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

Критерії оцінювання: 
Критерії Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до Нижче стандартів 
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оцінювання (1 бал) (0,75) стандартів 

(0,5) 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти 

посібника. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

посібника. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти 

посібника. 

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 посібнику. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у посібнику. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину 

посібнику, але має 

певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

посібника. 

 

Граматика та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 
Тема 8. Зміст та методика корекційного впливу з подолання сенсорної алалії (4 

год.) 

Завдання: написати тези до статті С.М. Заплатної «Корекція порушень складової 

структури слова у дітей із моторною алалією».  

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 
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непорозуміння. 

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 
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Змістовий модуль 3. «Науково-теоретичні засади вивчення афазії» 

 

Тема 9. Поняття про афазію, класифікація афазії (4 год.) 

Завдання: підготувати реферат «Етіологія та патогенез різних форм афазії». 

Форма подання: результати подаються у вигляді схеми/малюнку. 

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 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у схемі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 10. Мовленнєва та немовленнєва симптоматика різних форм афазій (4 год.) 

Завдання: скласти таблицю «Мовленнєва та немовленнєва симптоматика  різних 

форм афазії». 

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 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 
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Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 
Змістовий модуль 4. «Організація та методична реалізація діагностики та корекції 

різних форм афазії» 

 

Тема 11. Організація та зміст діагностичного обстеження осіб з афазією (4 год.) 

Завдання: написати тези до праці Л.С. Цвєткової «Афазия и восстановительное 

обучение». 

Форма подання: результати подаються у вигляді тез. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти статті. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

статті та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

Граматика та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 
Тема 12. Методика діагностичного обстеження осіб з афазією (4 год.) 

Завдання: скласти карту логопедичного обстеження хворого на афазію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді карти обстеження. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення Студент/ка називає Студент/ка називає Студент/ка Студент/ка не може 

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

інформації 

всі головні складові 

обстеження. 

основні складові 

обстеження. 

називає деякі 

основні складові 

обстеження. 

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 

певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

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 13. Організація комплексної корекційно-відновлювальної роботи при афазії 

(4 год.) 

Завдання: підготувати план-конспект заняття з корекції вищих психічних функцій 

у осіб з афазією. 

Форма подання: результати подаються у вигляді плану-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 Використовує Використовує відповідну Не завжди Використовує 

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

 
лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

використовує 

відповідну 

лексику, присутні 

помилки в підборі 

лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 14. Методика комплексної корекційно-відновлювальної роботи при різних 

формах афазії (4 год.) 

Завдання: розробити план-конспект логопедичного заняття з відновлення мовлення 

в осіб з афазією. 

Форма подання: результати подаються у вигляді плану-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 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 

Всього 5 балів 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452
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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 5. Кожне завдання оцінюється в 0,5 балів. 

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 

МКР 3 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 4 Тестування  Правильна відповідь на 1 бал за кожне тестове 
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(15 тестових завдань) тестове завдання 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 семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмовий екзамен складається із тесту, який включає 21 випадкове питання, до 

яких належать: 20 питань-тестів та 1 питання-есе (практичний кейс). 

Правильна відповідь 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. 

Питання репродуктивного і аналітичного характеру 

1. Розкрийте вчення про функціональні блоки мозку (за О.Р. Лурією).   

2. Охарактеризуйте мовленнєві центри кори головного мозку (локалізація, 

функції). 

3. Охарактеризуйте кінестетичний та кінетичний праксис як психофізіологічну 

основу моторної організації мовлення.  

4. Надайте визначення алалії, причини, механізми алалії.  

5. Охарактеризуйте основні наукові напрями вивчення алалії на сучасному 

етапі.  

6. Розкрийте анатомо-фізіологічний аспект вивчення алалії.  

7. Розкрийте дискусійні питання в проблемі вивчення алалії.  

8. Опишіть немовленнєву симптоматику моторної алалії.  

9. Опишіть рівні недорозвитку мовлення при моторній алалії.  

10. Охарактеризуйте взаємозв’язок між мовленням і мисленням у дітей з 

моторною алалією. 

11. Розкрийте особливості формування фонетико-фонематичної системи мови у 

дітей з моторною алалією.  

12. Розкрийте особливості формування словника у дітей з моторною алалією.   
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13. Охарактеризуйте структуру порушень граматичної системи мови у дітей з 

моторною алалією.  

14. Охарактеризуйте структуру порушень засвоєння морфологічної системи 

мови у дітей з моторною алалією.  

15. Охарактеризуйте структуру порушень засвоєння синтаксичної системи мови 

у дітей з моторною алалією.  

16. Опишіть специфіку формування комунікативної функції мовлення у дітей з 

моторною алалією.  

17. Розкрийте принципи, прийоми, зміст обстеження дітей з моторною алалією.  

18. Опишіть специфіку обстеження дітей, що не володіють і не користуються 

мовленням.  

19. Розкрийте відмежування моторної алалії від інших мовленнєвих порушень.  

20. Розкрийте відмежування моторної алалії від порушення інтелекту. 

21. Розкрийте принципи, організацію, етапи, зміст і методи корекційно-

виховного впливу при моторній алалії.  

22. Охарактеризуйте розвиток лексико-граматичного складу мовлення у дітей з 

моторною алалією.  

23. Охарактеризуйте розвиток фонетико-фонематичного складу мовлення у 

дітей з моторною алалією.  

24. Опишіть формування зв’язного висловлювання, специфіку формування 

комунікативної функції мовлення при моторній алалії.  

25. Розкрийте роль ігрової діяльності і логоритміки у системі корекційної 

роботи при моторній алалії. 

26. Надайте визначення, причини, механізми, симптоматику сенсорної 

(імпресивної) алалії.  

27. Опишіть структуру порушення при сенсорній алалії (мовленнєва та 

немовленнєва симптоматика).  

28. Охарактеризуйте дані про стан фізіологічного слуху у дітей із сенсорною 

алалією.  

29. Розкрийте специфіку акустико-гностичних і акустико-мнестичних проявів 

при сенсорній алалії.  

30. Опишіть особливості акустичної уваги, сприймання та розуміння мовлення 

у дітей із сенсорною алалією.  

31. Опишіть ступені недорозвитку мовлення у дітей з моторною алалією.   

32. Надайте психолого-педагогічну характеристику дітей із сенсорною алалією. 

33. Розкрийте диференційну діагностику сенсорної алалії та порушень слуху.  

34. Розкрийте диференційну діагностику сенсорної алалії та порушення 

інтелекту.   

35. Надайте розмежування сенсорної та моторної алалії.  

36. Розкрийте диференційну діагностику сенсорної алалії, аутизму, мутизму. 

37. Опишіть розвиток імпресивного мовлення у дітей з сенсорною алалією.  

38. Охарактеризуйте формування експресивного мовлення у дітей з сенсорною 

алалією.  

39. Надайте визначення афазії, етіологія, механізми.  

40. Розкрийте етіологію афазії.  

41. Охарактеризуйте психологічні механізми різних форм афазії.  

42. Охарактеризуйте афазію у дітей і у дорослих. 

43. Розкрийте класифікацію афазії.  

44. Надайте характеристику акустико-гностичної афазії. 

45. Надайте характеристику акустико-мнестичної афазії. 

46. Надайте характеристику семантичної афазії. 

47. Надайте характеристику динамічної афазії. 
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48. Надайте характеристику аферентної моторної афазії. 

49. Надайте характеристику еферентної моторної афазії. 

50. Надайте характеристику мішаної афазії. 

51. Опишіть прояви системного, поліморфного порушення мовлення 

(фонетичні, фонематичні, лексичні, граматичні, синтаксичні).  

52. Охарактеризуйте різні ступені прояву афатичних порушень. 

53. Надайте характеристику немовленнєвих симптомів при афазії.  

54. Охарактеризуйте стан рухових, слухових, зорових функцій при афазії.  

55. Охарактеризуйте стан сприймання, пам’яті, мислення, емоційно-вольової 

сфери при афазії. 

56. Розкрийте співвідношення мовленнєвих і немовленнєвих симптомів, зв’язок 

між порушенням мовлення і мислення при афазії. 

57. Розкрийте зміст і структуру діагностичного обстеження стану вищих 

психічних функцій осіб із афазією.  

58. Охарактеризуйте обстеження немовленнєвого праксису і гнозису, 

просторового праксису, відтворення ритмів, орального і лицевого праксису, мовленнєвих 

функцій.  

59. Охарактеризуйте обстеження розуміння мовлення (розуміння значення слів, 

простих речень, граматичних структур, прислів’їв тощо) при афазії.  

60. Охарактеризуйте обстеження фонематичного слуху при афазії.  

61. Охарактеризуйте обстеження артикуляторної ланки мовлення (оральний, 

артикуляторний праксис) при афазії. 

62.  Охарактеризуйте обстеження автоматизованих видів мовлення, спряженого 

та відображеного повторення при афазії.  

63. Охарактеризуйте обстеження номінативної функції мовлення, діалогічного і 

монологічного мовлення, читання та письма при афазії. 

64. Охарактеризуйте логопедичний висновок про мовленнєвий статус хворого 

при афазії. 

65. Розкрийте диференційну діагностику різних форм афазії.  

66. Розкрийте відмежування дитячої афазії, афазії дорослих від порушень 

мовлення при психічних розладах. 

67. Розкрийте теоретичні основи, завдання та принципи відновлювального 

навчання при афазії.   

68. Охарактеризуйте корекційно-педагогічну роботу при еферентній моторній 

афазії.  

69. Охарактеризуйте корекційно-педагогічну роботу при аферентній моторній 

афазії.  

70. Охарактеризуйте подолання  акустико-гностичної афазії.  

71. Охарактеризуйте подолання  акустико-мнестичної афазії.  

72. Охарактеризуйте подолання  семантичної афазії.  

73. Охарактеризуйте подолання  динамічної афазії.  

74. Охарактеризуйте подолання  афазії у дітей і підлітків.  

75. Розкрийте прогноз при різних формах афазії. 
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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 

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

модульний контроль – 8 год.,  семестровий контроль – 30 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля Науково-теоретичні засади вивчення алалії  

93 балів 

Організація та методична реалізація діагностики та 

корекції різних форм алалії 

93 балів 

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

Теми 

лекцій 

Центральні 

(мозкові) 

механізми 

мовлення в 

нормі та 

патології 

Поняття про 

алалію, 

класифікація 

алалій 

Поняття про 

моторну 

алалію, 

порушення 

мовлення у 

дітей з 

моторною 

алалією 

Поняття про 

сенсорну 

алалію, 

порушення 

мовлення при 

сенсорній 

алалії 

Організація та 

зміст 

діагностичного 

обстеження 

дітей з алалією 

Методика 

діагностичного 

обстеження 

дітей із 

алалією 

Зміст та 

методика 

корекційного 

впливу з 

подолання 

моторній 

алалії 

Зміст та 

методика 

корекційного 

впливу з 

подолання 

сенсорній 

алалії 
Практичні 

заняття 

    10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Теми  

практичних  

занять 

    Організація та 

зміст 

діагностичного 

обстеження 

дітей з алалією 

(1 б.) 

Методика 

діагностичного 

обстеження 

дітей із 

алалією (1б.) 

Зміст та 

методика 

корекційного 

впливу з 

подолання 

моторній 

алалії (1 б.) 

Зміст та 

методика 

корекційного 

впливу з 

подолання 

сенсорній 

алалії (1 б.) 

Семінарські 

заняття 

10 балів 10 балів 10 балів 10 балів     
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Теми  

семінарських 

занять 

Центральні 

(мозкові 

механізми 

мовлення) в 

нормі та 

патології (1 

б.) 

Поняття про 

алалію, 

класифікація 

алалій (1 б.) 

Поняття про 

моторну 

алалію, 

порушення 

мовлення у 

дітей з 

моторною (1 

б.) 

Поняття про 

сенсорну 

алалію, 

порушення 

мовлення при 

сенсорній 

алалії (1 б.) 

    

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 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 

Назва модуля Науково-теоретичні засади вивчення 

афазії 

59 балів 

Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм афазії 

93 балів 

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

Теми 

лекцій 

 Поняття про 

афазію, 

класифікація 

афазій 

 

 

 

Мовленнєва та 

немовленнєва 

симптоматика 

різних форм афазій 

Організація та зміст 

діагностичного 

обстеження осіб з 

афазію 

Методика 

діагностичного 

обстеження осіб з 

афазію 

Організація 

комплексної 

корекційно-

відновлювальної 

роботи при афазії 

Методика 

комплексної 

корекційно-

відновлювальної 

роботи при різних 

формах афазії 

Практичні 

заняття 

  10 балів 10 балів 10 балів  
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Теми  

практичних  

занять 

  Організація та зміст 

діагностичного 

обстеження осіб з 

афазію  (1 б.) 

Методика 

діагностичного 

обстеження осіб з 

афазію  (1 б.) 

Організація 

комплексної 

корекційно-

відновлювальної 

роботи при афазії (1 

б.) 

 

Семінарські 

заняття 

10 балів 10 балів    10 балів 

Теми  

семінарських 

занять 

 Поняття про 

афазію, 

класифікація 

афазій (1 б.) 

 

 

 

Мовленнєва та 

немовленнєва 

симптоматика 

різних форм афазій 

(1 б.) 

   Методика 

комплексної 

корекційно-

відновлювальної 

роботи при різних 

формах афазії (1 б.) 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №3  

(25 балів) 

модульна контрольна робота №4  

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 

Всього: 338 балів. k=338/60=5,63 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

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

переробл. Київ, 2019. 856 с. 

2. Лянна О.В. Відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб 

післяінсультного стану : дис. канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2018. 269 с.  

3. Лопатинська Н.А. Неврологічні основи логопедії. Курс лекцій: навчальний 

посібник для студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Київ, 2017. 152 с.   

4. Соботович Є.Ф. Вибрані праці з логопедії / Укл. В. В. Тищенко, Є. Ю. Линдіна. 

Київ, 2015. 308 с. 

5. Шеремет М.К., Боряк О.В. Неврологічні основи логопедії: навчальний 

посібник. Суми, 2016. 252 с. 

 

Додаткова: 

1. Бенилова С.Ю. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, 

классификации, коррекция, профилактика): монография. Москва, 2014. 536 с. 

2.Большакова С.Е. Алалия. Работа на начальном этапе. Формирование навыков 

базового уровня. Междисциплинарный подход авторский подход. Москва, 2019. 256 с. 

3.Большакова С.Е. Алалия. Основной этап работы: «километры речи», синтаксис 

и морфология». Москва, 2019. 320 с. 

4.Зелінська-Любченко К.О. Роль електроенцефалографічних досліджень у 

діагностиці алалії. Актуальні питання корекційної освіти. 2017. Випуск 9. С. 74‒82. 

5.Каут Н. Ігрова діяльність у подоланні алалії в дітей дошкільного віку. Проблеми 

сучасної психології. 2019. Випуск 18. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p 

6.Ковшиков, В.А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления. СПб., 2006. 

304 с. 

7.Корнев А.И. О нейропсихологических механизмах фонологических нарушений 

при моторной алалии Дефектология: современные проблемы обучения и воспитания. 

1994. С. 81‒83. 

8.Корнев А.Н. Дифференциальная диагностика недоразвития речи у детей 

(нейропсихологические аспекты). Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 

Москва, 2005. С. 43‒47. 

9. Лопатинська Н.А. До питання діагностики порушень розвитку 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із  різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) 

2018. Вип. 12. С. 188‒201. 

10. Лопатинська Н.А. Системний підхід до нейрологопедичної діагностики 

комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). 

2019. Вип. 15 (2020). С. 130-144. 

11. Лопатинська Н.А. Диснейроонтогенетичні детермінанти порушень 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку на етапі антенатального 

розвитку. WORLD SCIENCE. № 8(48). Vol. 3, August 2019. С. 4‒8.  

12. Лопатинська Н. А. Сучасні нейротехнології у логокорекційній діяльності 

дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу. Колективна 

монографія. Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі : 

монографія / за заг. ред. О.В.Боряк, Т.М. Дегтяренко. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2019. 257 с. С. 162‒183.  

13. Лопатинська Н. А. Проблема діагностики і корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із мовленнєвим дизонтоґенезом: 

вітчизняний досвід. Науковий часопис «Вісник Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка». Випуск 6 (162). Чернігів, 2020. С. 80‒84.  

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%25p
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14. Лопатинська Н. А. Нейростимуляційні технології у логопедичній практиці з 

дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. International Journal of 

Innovative Technologies in Social Science. 3(24). March 2020. Warsaw, Poland, 2020. С. 3‒11.

  

15. Притиковська С.Д. Дослідження проявів аутичного спектру у дітей з 

сенсомоторною алалією. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). 2016. 

Випуск 7. С. 327‒339. 

16. Світлична О.В., Зелінська-Любченко К.О. Стимуляція мовленнєвої 

діяльності дітей із моторною алалією засобами ігор-драматизацій на початкових етапах 

корекційної роботи. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI 

Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. Суми, 2017. С.134‒137. 

17. Соботович Е. Ф., Рождественская М. В. Особенности психического и 

речевого развития детей с моторной алалией. Питання дефектології.  Київ, 1975. Вип.  10. 

С.  70‒86.  

18. Соботович Е.Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной 

алалией: учебное пособие.  Киев,1983. 150 с. 

19. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции : дети с 

нарушением интеллекта и моторной алалией. Москва, 2003. 160 с. 

20. Сорокина Н.А. Запуск речи. Коммуникативный подход. В помощь 

родителям и специалистам. Москва, 2019. 102 с. 

21. Станецька Г. М. Особливості логопедичної допомоги дорослим з 

екстрапірамідною патологією: дис. канд. пед. наук : 13.00.03.  Київ, 2021. 313 с.  

22. Тищенко В.В. Дослідження сенсорної алалії у психолого-педагогічному 

дискурсі. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та 

психологія. Випуск 26. 2014.  С. 50‒53. 

23. Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у больных с 

разными формами афазии. Москва, 2017. 96 с. 

 

 

Ресурси для неформальної та інформальної освіти: 

1. Прес-центр «Відкрити». Зустріч з Ю. Поліщук з теми «Алалія – особливість 

дітей, які мовчать: сучасні методи корекції» https://www.youtube.com/watch?v=1FwpkCW-

k3c. 

2. Відеолекція М.С. Чайки «Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі» 

https://www.youtube.com/watch?v=4mpBLhv5C4w. 

3. Семінар Т.Н. Новікової-Іванцової  «Робота з немовленнєвими дітьми, початкові 

етапи, алалія, порушення мовлення» https://www.youtube.com/watch?v=5eSbE-pEXIM. 

4. Лекція Т.Г. Візель «Нейрологопедична класифікація мовленнєвих порушень» 

https://www.youtube.com/watch?v=oBMtQN3OC_k. 

5. Виступ на конференції Т. Черніговської «Центральні механізми мовлення» 

https://www.youtube.com/watch?v=RpVZcdODtDw. 

6. Виступ на конференції О. Корнєва «Церебральні механізми недорозвитку 

мовлення у дітей» https://www.youtube.com/watch?v=2fxlQLFWLmQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FwpkCW-k3c
https://www.youtube.com/watch?v=1FwpkCW-k3c
https://www.youtube.com/watch?v=4mpBLhv5C4w
https://www.youtube.com/watch?v=5eSbE-pEXIM
https://www.youtube.com/watch?v=oBMtQN3OC_k
https://www.youtube.com/watch?v=RpVZcdODtDw
https://www.youtube.com/watch?v=2fxlQLFWLmQ


32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади вивчення алалії 

 

Семінарське заняття №1. Тема 1. Центральні (мозкові) механізми мовлення в нормі та 

патології (2 год.) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Мовленнєві центри кори головного мозку (локалізація, функції). 

2.   Вчення про функціональні блоки мозку (за О.Р. Лурією).  

3. Кінестетичний та кінетичний праксис як психофізіологічна основа моторної 

організації мовлення. 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо локалізації та функцій 

мовленнєвих центрів кори головного мозку, вчення про функціональні блоки мозку 

(за О.Р. Лурією); 

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 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 

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 

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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словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

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 №2. Тема 2. Поняття про алалію, класифікація алалії (2 год.) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Визначення алалії. Причини, механізми алалії. 

2.   Основні наукові напрямки вивчення алалії на сучасному етапі.   

3.   Аспекти вивчення алалії. 

    4. Немовленнєва та мовленнєва симптоматика алалії. 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сутності поняття алалії, її 

причин і механізмів; основних наукових напрямків вивчення алалії на сучасному 

етапі; аспектів вивчення алалії; немовленнєвої та мовленнєвої симптоматики алалії; 

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 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 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 
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позначення 

 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, 

що було зроблено. 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

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 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 3. Поняття про моторну алалію, порушення мовлення у 

дітей з моторною алалією (2 год.) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Визначення, патогенетичні механізми порушень при моторній алалії. 

2.   Немовленнєва симптоматика моторної алалії.  

3.   Мовленнєва симптоматика моторної алалії 

4.   Рівні недорозвинення мовлення при моторній алалії. 

5. Особливості сформованості компонентів мовленнєвої діяльності у дітей із моторною 

алалією. 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо локалізації вогнища 

ураження моторної алалії, мовленнєвої та немовленнєвої симптоматики 

моторної алалії, рівнів недорозвинення компонентів мовленнєвої діяльності та 

особливості їх сформованості; 
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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 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 

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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

1 бал 
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навчання) з включеною камерою студент отримує  10 балів 

Всього 11 балів 

 
 

Семінарське заняття №4. Тема 4. Поняття про сенсорну алалію, порушення мовлення 

при сенсорній алалії (2 год.) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Визначення, патогенетичні механізми порушень при сенсорній алалії. 

2.   Немовленнєва симптоматика сенсорної алалії.  

3.   Мовленнєва симптоматика сенсорної алалії 

4.   Рівні недорозвинення мовлення при сенсорній алалії. 

5. Особливості сформованості компонентів мовленнєвої діяльності у дітей із сенсорною 

алалією. 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо локалізації вогнища 

ураження сенсорної алалії, мовленнєвої та немовленнєвої симптоматики 

сенсорної алалії, особливостей сформованості компонентів мовленнєвої 

діяльності; 

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 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 

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 

Використовує 

відповідну професійну 

Використовує 

лексику, що 

Використовує 

некоректну 
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професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

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 

 

Змістовий модуль 3 

Науково-теоретичні засади вивчення афазії 

 

Семінарське заняття №5. Тема 9. Поняття про афазію, класифікація афазії (2 год.) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

1.   Визначення, етіологія, патогенетичні механізми порушень при афазії. 

2. Короткі відомості з історії афазіології (основні етапи вивчення та наукові напрямки).  

3.  Класифікація афазії за різними принципами (етіологічним, патогенетичним, 

клінічним, психолінгвістичним). . 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних поглядів на афазію; 

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

одногрупниками.  

Питання для панельної дискусії: 

1. Що включає в себе визначення поняття «афазія»? 

2. Коли розпочались перші дослідження афазії? 

3. Які причини в дитячому віці і у дорослих можуть призвести до виникнення афазії? 

Намалювати експрес-схему причин афазії. 

4. Опишіть принцип виокремлення механізму дефекту як основу класифікації  афазій 

О.Р. Лурія. 

5. Які неврологічні прояви зазвичай супроводжують афазії? 

6. Які форми афазії виникають при ураженні скроневої кори? 

7. Які форми афазії виникають при ураженні тім'яної кори? 

8. Які форми афазії виникають при ураженні лобної кори? 

9. Які методи неврологічної діагностики використовують для виявлення та 

встановлення форми афазії? 

10. Які додаткові методи дозволяють встановити органічне ураження мозку? 
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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 

Використанн

я 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 

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 №6. Тема 10. Мовленнєва та немовленнєва симптоматика різних 

форм афазії (2 год.) 

План семінарського заняття 
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І. Теоретична частина. 

1.   Характеристика немовленнєвих симптомів афазії. 

2.   Стан рухових, слухових, зорових функцій.  

3.   Стан сприймання, пам’яті, мислення, емоційно-вольової сфери.   

4. Прояви системного, поліморфного порушення мовлення (фонетичні, фонематичні, 

лексичні, граматичні, синтаксичні). 

    5. Співвідношення мовленнєвих і немовленнєвих симптомів, зв’язок між порушенням 

мовлення і мислення. 

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо основних наукових напрямків 

вивчення афазії на сучасному етапі; немовленнєвої та мовленнєвої симптоматики 

афазії; 

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 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 

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 та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 4 

Організація та методична реалізація діагностики та корекції різних форм афазії 

 

Семінарське заняття №7. Тема 14. Методика комплексної корекційно-відновлювальної 

роботи при різних формах афазії (2 год.) 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина. 

 1. Корекційно-педагогічна робота при аферентній моторній афазії.  

2. Корекційно-педагогічна робота при еферентній моторній афазії.  

3. Методика корекційно-відновлювальної роботи при акустико-гностичній афазії.  

4. Методика подолання акустико-мнестичної афазії.  

5. Методика  подолання семантичної афазії.  

6. Методика логопедичного впливу при динамічній афазії.  

7. Корекційно-педагогічна робота при комплексних афазіях.  

8. Подолання афазії у дітей і підлітків.  

ІІ. Практична частина. 

Під час підготовки практичної частини семінарського заняття студентам необхідно:  

1) проаналізувати сучасні методики комплексної корекційно-відновлювальної роботи 

при різних формах афазії; 

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 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 Студент/ка завжди Студент/ка зазвичай Студент/ка Студент/ка 
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термінологія 

та 

позначення 

 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, 

що було зроблено. 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

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 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. Організація та зміст діагностичного обстеження дітей з алалією.  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно підготуватись до 

круглого столу з висвітлення наступних питань: 

1. Організація діагностичного обстеження дітей з алалією. 

2. 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 алалії; 

3. Діагностика стану сформованості вищих психічних функцій: 

a) пам’яті; 

b) уваги; 
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c) мислення; 

d) емоційно-вольової сфери. 

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. 

 

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 №2. Методика діагностичного обстеження дітей із алалією.  
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Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: підготувати 

діагностичні завдання для блоків, які акцентовано діагностуються при алалії. 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 

Діагностичн

ий 

інструментар

ій 

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 

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 

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 
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демонструє професій

ність під час 

проведення елементів 

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. Зміст та методика корекційного впливу з подолання моторної 

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

рівновеликих груп та підготуватись до демонстрації методів/технологій засобів прийомів 

корекційного впливу при моторній алалії. 

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 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

 

Проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 

точного 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 
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Практичне заняття №4. Зміст та методика корекційного впливу з подолання сенсорної 

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

рівновеликих груп та підготуватись до демонстрації методів/технологій засобів прийомів 

корекційного впливу при сенсорній алалії. 

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 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

 

Проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 

точного 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 

 

Практичне заняття №5. Організація та зміст діагностичного обстеження осіб з афазією.  
Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: підготуватись до 

круглого столу з висвітлення наступних питань: 

1. Організація діагностичного обстеження осіб з афазією. 

2. Діагностика стану мовлення: 

a) вивчення анамнестичних даних; 
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b) обстеження артикуляційного апарату, мімічної мускулатури, звуковимови та 

лексико-граматичного ладу мовлення, просодичних компонентів мовлення, фонематичних 

процесів, читання та письма; 

3. Діагностика стану сформованості вищих психічних функцій: 

a) сприймання; 

b) пам’яті; 

c) уваги; 

d) мислення; 

e) емоційно-вольової сфери. 

4. Діагностика стану рухових, слухових, зорових функцій. 

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. 

 

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 

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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видах діяльності на 

занятті 

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 №6. Методика діагностичного обстеження осіб з афазією.  

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 тем: 

 Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при акустико-гностичній 

афазії. 

 Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при акустико-

мнестичній афазії. 

 Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при семантичній афазії. 

 Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при динамічній афазії. 

 Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при аферентній 

моторній афазії. 

 Методи/технології/засоби/прийоми логопедичного впливу при еферентній 

моторній афазії. 

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 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

 

Проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 

точного 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 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 
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ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

активний на занятті 

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. Організація комплексної корекційно-відновлювальної роботи 

при афазії.  
Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: підготувати 

конспект заняття для дорослих з афазією на одну із форм: 

 Акустико-гностична афазія. 

 Акустико-мнестична афазія. 

 Семантична афазія. 

 Динамічна афазія. 

 Аферентна моторна афазія. 

 Еферентна моторна афазія. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді конспекту заняття та 

наочних матеріалів до нього. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення. 

 

Більшість матеріалів 

для заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення. 

 

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 пацієнта. 

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) 

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

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 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 

 


