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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 
навчання 

денна заочна 

Змістовий модуль: «Логопедична ритміка з методикою» 

Вид дисципліни обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська - 

Курс 3 - 

Семестр 5 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль 10 - 

Самостійна робота 18 - 

Форма семестрового контролю - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями 

психомоторної сфери у дітей з тяжкими порушеннями мовлення та 

сформувати уміння проводити  логоритмічні заняття з урахуванням вимог, які 

висуваються на сучасному етапі до вчителя-логопеда. 

Завдання навчальної дисципліни: 
- Формувати загальні компетентності:  

ЗК 1 Світоглядна. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; 

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

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною 

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

професійну і педагогічну комунікацію. 

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

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

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

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та 

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

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

корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

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

професійних завдань. 

ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й 

генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та 

практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні 

професійних питань теорії та практики. 

ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху. 

- Формувати фахові компетентності:  

ФК 1  Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної 
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гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) 

умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

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

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

реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на 

різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

ФК 4 Методична. Застосовувати базові знання і вміння для формування 

компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній 

процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та 

індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні 

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

сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної 

адаптації осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес 

з урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 7 Медико-біологічна. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-

фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих 

систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої 

нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. 

ФК 8 Психолінгвістична. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

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

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 

ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і 

здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах 

освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

ФК 12 Логодіагностична. Володіння комплексом логодіагностичних методик 

визначення рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої діяльності. 

Здатність продемонструвати інтегрування результатів діагностування у процесі складання 

психолого-педагогічного та логопедичного висновку. 

ФК 13 Логокорекційна. Здатність здійснювати добір методик і технологій для 

корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової 

компетентності у сфері когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою дітей з 

особливими освітніми потребами на базі дошкільних закладів освіти та в Центрі 

практичної підготовки студентів “Логотренажер”. 
 

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. 
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ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних 

категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної 

допомоги цим дітям. 

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

практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної 

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

мовлення.  

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння 

здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, 

дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.  

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

психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у 

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

мовленнєвої діяльності людини. 

ПРН 14. Здатність продемонструвати володіння методиками корекційної-

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

ринолалію, дизартрію, порушення голосу, ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної 

сторони мовлення, алалію, афазію, порушення писемного мовлення.  

ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною 

та іноземною мовами. 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи логопедичної ритміки 

Тема 1. Науково-теоретичні основи 
логопедичної ритміки 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 2. Обстеження психомоторних 
функцій у дітей з ТПМ 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 3. Принципи та засоби логопедичної 
ритміки 

6 2 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 20 6 - 6 - - 6 

Змістовий модуль 2. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з ТПМ 

Тема 4.Методика проведення 
логоритмічних занять з дітьми з ФФНМ 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 5. Методика проведення 
логоритмічних занять з дітьми з ЗНМ 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 6. Методика проведення 
логоритмічних занять з дітьми з заїканням 

7 2 - 2 - - 3 
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Тема 7. Методика проведення 
логоритмічних занять з дітьми, що 

мають  системні порушення мовлення 

7 2 - 2 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 30 8 - 8 - - 12 

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

10  

Усього 60 14 - 14 - - 18 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  

Загальні питання логопедичної ритміки  

 

Тема 1. Науково-теоретичні основи логопедичної ритміки 

Основні поняття логопедичної ритміки. Сучасні уявлення про значення 

ритму для розвитку рухової сфери. Психофізіологічні механізми взаємодії 

рухів та мовлення. Особливості логопедичної ритміки. 

Ключові слова: рух, рухова навичка, рухові вміння, ритм, кінезітерапія, 

лікувальна ритміка, логопедична ритміка. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5]  

Рекомендована додаткова література [3] 

 

Тема 2. Обстеження психомоторних функцій у дітей з ТПМ 

Закономірності розвитку моторики у дітей в нормі та при патології. 

Методи обстеження моторних функцій. Обстеження стану психомоторних 

функцій у осіб з порушеннями мовлення (за методикою Г. Волкової). 

Обстеження моторних функцій у дітей із заїканням (за методикою 

Н. Ричкової). Обстеження стану моторних функцій у дітей дошкільного віку з 

дизартрією (за методикою Г. Бабіної, Ю. Гаркуши, Т. Волосовець, Р. Ідес). 

Нейропсихологічне обстеження (за методикою А. Семенович). 

Ключові слова: моторика, психомоторика, моторні функції, 

нейропсихологія. 

Рекомендована основна література [2, 5]  

Рекомендована додаткова література [5] 

 

Тема 3. Принципи та засоби логопедичної ритміки 

Принципи логопедичної ритміки. Музично-рухові засоби логопедичної 

ритміки. Мовленнєво-рухові засоби логопедичної ритміки. 

Ключові слова: регуляція, м’язовий тонус, оральний праксис, темп, 

музичний темп. 

Рекомендована основна література [2-5]  

Рекомендована додаткова література [2, 6] 

 

Змістовий модуль 2. 

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з ТПМ 
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Тема 4. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з 

ФФНМ 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. Особливості 

використання засобів логоритміки під час подолання ФФНМ у дітей. Зміст і 

структура занять з логопедичної ритміки для дітей з ФФНМ. 

Ключові слова: фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, 

фізіологічний слух, фонематичний слух, фонематичні процеси. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5]  

Рекомендована додаткова література [2] 

 

Тема 5. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з 

ЗНМ 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з ЗНМ. Особливості 

використання засобів логоритміки під час подолання ЗНМ у дітей. Зміст і 

структура занять з логопедичної ритміки для дітей з ЗНМ. 

Ключові слова: загальний недорозвиток мовлення, лексика, граматика, 

зв’язне мовлення. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5]  

Рекомендована додаткова література [4] 
 

Тема 6. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з 

заїканням 

Психолого-педагогічна характеристика дітей із заїканням. Особливості 

використання засобів логоритміки під час подолання заїканням у дітей. Зміст 

і структура занять з логопедичної ритміки для дітей із заїканням. 

Ключові слова: заїкання, невротична форма, неврозоподібна форма 

заїкання. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5]  

Рекомендована додаткова література [6, 7] 

 

Тема 7. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми із 

системними порушеннями мовлення 

Психолого-педагогічна характеристика дітей із системними 

порушеннями мовлення. Особливості використання засобів логоритміки під 

час подолання системних порушень мовлення у дітей. Зміст і структура 

занять з логопедичної ритміки для дітей з системними порушеннями 

мовлення. 

Ключові слова: системні порушення мовлення, діти із системними 

порушеннями мовлення. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5]  

Рекомендована додаткова література [5] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 

Відвідування практичних занять 1 3 3 4 4 

Робота на практичному занятті 10 3 20 4 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 66 - 73 

Максимальна кількість балів:139 

Розрахунок коефіцієнта: 139:100=1,39 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовний модуль 1.  

Загальні питання логопедичної ритміки  

 

 Тема 1. Науково-теоретичні основи логопедичної ритміки (2 год.) 

Завдання: Розподілитись на 9 рівновеликих груп та розробити 

презентацію 1 методики діагностики:  

1. Обстеження стану психомоторних функцій у осіб з порушеннями 

мовлення (за методикою Г. Волкової). 

2. Обстеження моторних функцій у дітей із заїканням (за методикою 

Н. Ричкової). 

3. Обстеження стану моторних функцій у дітей дошкільного віку з 

дизартрією (за методикою Г. Бабіної, Ю. Гаркуши, Т. Волосовець, Р. Ідес). 

4. Нейропсихологічне обстеження (за методикою А. Семенович), 

зокрема кінестетичний, кінетичний та просторовий праксис.   

5. Педагогічне обстеження дітей раннього віку із ЗПР (Ю. Гаркуша, 

Г. Словеснова, Т. Смірнова). 

6. Процедура обстеження довільних рухів у дітей дошкільного віку із 

заїканням (Л. Бєлякова, О. Д'якова). 

7.   Тести SIPT  (Джин Айрес). 

8. Методика обстеження моторного та мовленнєвого ритмів у дітей 

дошкільного віку (Ю. Філатова, Н. Гончарова, О. Прокопенко). 

9. Діагностика психомоторних здібностей дітей раннього віку 

(С. Олексенко). 

Форма подання: результати подаються у вигляді презентації. 
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Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові обстеження. 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

Студент/ка 

підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

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 у 

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. 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Обстеження психомоторних функцій у дітей з ТПМ (2 год.) 

Завдання: Скласти картку обстеження стану психомоторних функцій у 

дітей ( 3 років, 4 років, 5 років, 6 років, 7 років) з порушеннями мовлення, яка 

складається з 4-х розділів: 

1. Обстеження загальної моторики (статичної та динамічної). 

2. Обстеження пальцевого праксису (кінестетичного та кінетичного). 

3. Обстеження орального та артикуляційного праксису (кінестетичного 

та кінетичного). 

4. Обстеження сприймання та відтворення ритмів.  

Форма подання: результати подаються у вигляді карти обстеження. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові обстеження. 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

Студент/ка 

підбирає 

Студент/ка не 

демонструє вміння 
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діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному порушенні. 

діагностичний 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному 

порушенні. 

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. 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Всього 5 балів 

 

Тема 3. Принципи та засоби логопедичної ритміки (2 год.) 

Завдання: створити шаблон картотеки «Музично-рухові засоби 

логопедичної ритміки», який складається з переліку 5 

засобів+мета+обладнання та шаблон картотеки «Мовленнєво-рухові засоби 

логопедичної ритміки», який складається з переліку 5 

засобів+мета+обладнання. 

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальніст

ь 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи 

не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 
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заголовки. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали  1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль 2.  

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з ТПМ 

 

Тема 4. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з 

ФФНМ (3 год.) 

Завдання: скласти конспект логоритмічного заняття для дітей із 

фонетико-фонематичним недорозвитком. 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту заняття. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

заняття підібрані 

методично правильно та 

креативно, відповідно до 

віку та порушення 

дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття.  

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

невірно та представлені 

із значною кількістю 

помилок.. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект 

заняття 

оформлено з 

помилками. 

Використані 

наочні матеріали 

не завжди 

відповідають темі 

і змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

План-конспект заняття 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 

Бали 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 

Дедлайн Самостійна робота Самостійна робота здана Самостійна робота Робота здана пізніше, 
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здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 5. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з 

ЗНМ (3 год.) 

Завдання: скласти конспект логоритмічного заняття для дітей із 

загальним недорозвитком мовлення. 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту заняття. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

заняття підібрані 

методично правильно та 

креативно, відповідно до 

віку та порушення 

дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття.  

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

невірно та представлені 

із значною кількістю 

помилок.. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект 

заняття 

оформлено з 

помилками. 

Використані 

наочні матеріали 

не завжди 

відповідають темі 

і змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

План-конспект заняття 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 

Бали 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 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 
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Тема 6. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з 

заїканням (3 год.) 

Завдання: скласти конспект логоритмічного заняття для дітей із 

заїканням. Обов'язковою умовою є урахування корекційного етапу роботи 

над заїканням (режим мовчання, шепітного мовлення тощо). 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту заняття. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

заняття підібрані 

методично правильно та 

креативно, відповідно до 

віку та порушення 

дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття.  

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

невірно та представлені 

із значною кількістю 

помилок.. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект 

заняття 

оформлено з 

помилками. 

Використані 

наочні матеріали 

не завжди 

відповідають темі 

і змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

План-конспект заняття 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 

Бали 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 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 7. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, що 

мають  системні порушення мовлення (3 год.) 

Завдання: скласти конспект логоритмічного заняття для дітей із 

системними порушеннями мовлення. 
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Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту заняття. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Методичні 

матеріали 

Всі матеріали для 

заняття підібрані 

методично правильно 

та креативно, 

відповідно до віку та 

порушення дитини з 

ТПМ. 

 

Більшість матеріалів для 

заняття підібрані 

методично правильно та 

креативно, відповідно до 

віку та порушення 

дитини з ТПМ. 

 

Більшість 

представлених 

матеріалів були 

методично 

правильно 

оформлені, але не 

було ретельно 

підібрано матеріал 

для заняття.  

Методичні матеріали 

для заняття підібрані 

невірно та представлені 

із значною кількістю 

помилок.. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Оформлення План-конспект 

заняття оформлено 

методично правильно 

та із використанням 

сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

План-конспект 

заняття 

оформлено з 

помилками. 

Використані 

наочні матеріали 

не завжди 

відповідають темі 

і змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

План-конспект заняття 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 

Бали 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 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана, до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

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

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

балів). 

Критерії оцінювання тестових завдань: максимальна кількість балів за 

виконання тестових завдань 10 . Кожне завдання оцінюється в 1 бал. 

Критерії оцінювання теоретичних завдань: максимальна кількість балів 

за кожне виконане завдання 10. У відповіді студента оцінюється: 
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ґрунтовність та чіткість викладу інформації; аргументація визначених 

положень; змістовність та логічність відповіді. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Письмовий екзамен складається з 25 питань, до яких належать: 

питання-тести та питання-есе, а саме: 

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

обрати одну/кілька правильних відповідей, за кожну правильну відповідь на 

питання студент отримує 1 бал; 

6 питань рівня Б (Питання середнього рівня складності) – питання-

тести, в яких необхідно знайти відповідність між поняттями, за кожну 

правильну відповідь на питання студент отримує 2 бали; 

1 питання рівня В (Складні, пошукові питання) – написання есе, за 

творчо і науково виважене обґрунтування власної позиції у процесі розкриття 

практичного кейсу, логічне структурування матеріалу, демонстрацію 

розуміння практичного застосування отриманих знань для вирішення 

практичних завдань студент отримує 10 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Назвіть принципи логопедичної ритміки. 

2. Назвіть музично-рухові засоби логопедичної ритміки. 

3. Назвіть мовленнєво-рухові засоби логопедичної ритміки. 

4. Назвіть методи обстеження моторних функцій. 

5. Назвіть психофізіологічні механізми взаємодії рухів та мовлення. 

6. Назвіть основні етапи обстеження моторних функцій у дітей з  порушеннями 

мовлення. 

Питання аналітичного характеру: 

7. Розкрийте сучасні уявлення про значення ритму для розвитку рухової сфери. 

8. Розкрийте особливості використання засобів логоритміки під час подолання 

ФФНМ у дітей. 

9. Розкрийте особливості використання засобів логоритміки під час подолання 

ЗНМ у дітей. 

10. Розкрийте особливості використання засобів логоритміки під час подолання 

заїкання у дітей. 

11. Розкрийте особливості обстеження моторних функцій у дітей із заїканням (за 
методикою Н. Ричкової). 

12. Розкрийте особливості обстеження стану моторних функцій у дітей 

дошкільного віку з дизартрією (за методикою Г. Бабіної, Ю. Гаркуши, 

Т. Волосовець, Р. Ідес). 

Питання практичного характеру: 

13. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей із ФФНМ на тему 

«Подорож до зимового лісу». 

14. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей молодшого 
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дошкільного віку із ЗНМ І-ІІ рівня на тему «Свійські тварини». 

15. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей середнього 

дошкільного віку із ЗНМ І-ІІІ рівня на тему «Лісові мешканці». 

16. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей старшого 

дошкільного віку із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня на тему «В гостях у казки». 

17. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей середнього 

дошкільного віку із заїканням на тему «Зимуючі птахи». 

18. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей старшого 

дошкільного віку із заїканням на тему «Зимові забави». 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 



 

7. Навчально-методична картка дисципліни «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною 

складовою» Змістовий модуль «Логопедична ритміка з методикою» 

Разом 60 год., із них: 14 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття, 18 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний 

контроль, семестровий контроль– 10 год. 

Модулі Змістовий модуль I (66 балів) Змістовний модуль ІІ (73 бали) 

Назва 

модуля 

Науково-теоретичні основи логопедичної 
ритміки 

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми з ТПМ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Теми 

лекцій 

Науково- 

теоретичні 

основи 

логопедичної 

ритміки 

Обстеження 

психомотор

них функцій 

у дітей з 

ТПМ 

Принципи та 

засоби 

логопедичної 

ритміки 

Методика 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми 

з ФФНМ 

Методика 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми 

з ЗНМ 

Методика 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми з 

заїканням 

Методика 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми, 

що мають СПМ 

Відвідуванн 
я лекцій 

1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Теми 

семінарськи 

х та 

практичних 

занять 

Науково- 

теоретичні 

основи 

логопедичної 

ритміки (1 бал) 

Обстеження 

психомотор

них функцій 

у дітей з 

ТПМ (1 бал) 

Принципи та 

засоби 

логопедичної 

ритміки(1 

бал) 

Особливості 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми 

з ФФНМ (1 

бал) 

Особливості 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми 

з ЗНМ (1 бал) 

Особливості 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми з 

заїканням (1 бал) 

Особливості 

проведення 

логоритмічних 

занять з дітьми, 

що мають СПМ  

(1 бал) 

Робота на 

семінарсь- 

кому 
занятті 

10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Самост. 

робота 

 

5 балів 

 

5 балів 

 

5 балів 

 

5 балів 

 

5 балів 

 

5 балів 

 

5 балів 

Види поточ. 

контр. 

Модульна контрольна робота 

(25балів) 

Модульна контрольна робота 

(25балів) 

Розрахунок коефіцієнта: 139:100=1,39 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Бабяк О.О. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 

1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

затримкою психічного розвитку. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi- 

potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi  

2. Кавиліна Г.К., Кавилина А.К. Конспект лекцій до дисципліни 

«Логоритміка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта, додаткової спеціальності 016 Логопедія. 

2021. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/12444/1/%d0%9b%d0%9e%d0%9

3%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a2%d0%9c%d0%86%d0%9a%d0%90%20%d0

%9c%d0%95%d0%a2%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%90%20

%281%29.pdf  

3. Картава Ю.А. Програма з ритміки для дітей дошкільного віку з 

порушеннями зору. Суми. СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2006. С. 40. 

4. Куравська Л.С. Програма з логоритміки для підготовчого, 1-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne- 

navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni- 

programi/dlya-ditej-z-tyazhkimi-porushennyami-movlennya 

5. Чеснокова Л.В., Золотарьова О.І. Заняття з логоритміки для дітей із 

вадами мовлення. Харків. Основа. 2017. С. 160. 

 

Додаткова 
1. Забара О.В. З історії виникнення логопедичної ритміки. Логопед. № 10. 

2012. С. 8–12. 

2. Заняття з логоритміки в групах для дітей із заїкуванням. Методичні 

рекомендації. Під ред. А.В. Щолохової, Р.А. Юрової. Київ. НМЦСО. 2000. 

3. Літовченко О.В. Сучасні підходи до комплексної психокорекційної 

роботи з подолання заїкання у дошкільників. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. 

Ушинського, 2019. № 3. С. 104-109. 

4. Літовченко О.В. Заїкання у дітей: профілактика і корекція: навчальний 

посібник. Одеса: Видавництво. ТОВ Лерадрук, 2021. 248 с. 

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

виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення 

:навч.-метод. посіб. Київ. 2014.  С. 238. 

6. Сиротюк А. Розвивальна кінезіологічна програма. Психолог. № 46. 2003. 

7. Сухар В. Л. Логоритмічні заняття в ДНЗ. 3-4 роки. Харків. Ранок.   2011. 

С. 160. 

8. Devlin K., Alshaikh J., Pantelyat A. Music therapy and music-based 

interventions for movement disorders. Current Neurology and Neuroscience 

Reports, 2019. 19(11) doi:10.1007/s11910-019-1005-0  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/12444/1/%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a2%d0%9c%d0%86%d0%9a%d0%90%20%d0%9c%d0%95%d0%a2%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%90%20%281%29.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/12444/1/%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a2%d0%9c%d0%86%d0%9a%d0%90%20%d0%9c%d0%95%d0%a2%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%90%20%281%29.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/12444/1/%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a2%d0%9c%d0%86%d0%9a%d0%90%20%d0%9c%d0%95%d0%a2%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%90%20%281%29.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/12444/1/%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a2%d0%9c%d0%86%d0%9a%d0%90%20%d0%9c%d0%95%d0%a2%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%90%20%281%29.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-tyazhkimi-porushennyami-movlennya
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-tyazhkimi-porushennyami-movlennya
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9. Ресурси для неформальної та інформальної освіти 

1. Онлайн-курс «Логопедична ритміка як здоров’язберігаюча технологія у 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» 

https://logopedmaster.ru/10-2 
Онлайн-курс «Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими потребами в освітньому просторі» https://vseosvita.ua/course/suchasni-

tekhnolohii-psykholoho-pedahohichnoho-suprovodu-ditei-z-osoblyvymy-

potrebamy-v-osvitnomu-prostori-120.html 

  

https://logopedmaster.ru/10-2
https://vseosvita.ua/course/suchasni-tekhnolohii-psykholoho-pedahohichnoho-suprovodu-ditei-z-osoblyvymy-potrebamy-v-osvitnomu-prostori-120.html
https://vseosvita.ua/course/suchasni-tekhnolohii-psykholoho-pedahohichnoho-suprovodu-ditei-z-osoblyvymy-potrebamy-v-osvitnomu-prostori-120.html
https://vseosvita.ua/course/suchasni-tekhnolohii-psykholoho-pedahohichnoho-suprovodu-ditei-z-osoblyvymy-potrebamy-v-osvitnomu-prostori-120.html
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ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи логопедичної ритміки 
 

Практичне заняття №1-2. Науково-теоретичні основи логопедичної 

ритміки. Обстеження психомоторних функцій у дітей з ТПМ.  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

презентувати методику діагностики (див. самостійну роботу №1) з 

демонстрацією та роз'ясненням усіх видів вправ:  

1. Обстеження стану психомоторних функцій у осіб з порушеннями 

мовлення (за методикою Г. Волкової). 

2. Обстеження моторних функцій у дітей із заїканням (за методикою 

Н. Ричкової). 

3. Обстеження стану моторних функцій у дітей дошкільного віку з 

дизартрією (за методикою Г. Бабіної, Ю. Гаркуши, Т. Волосовець, Р. Ідес). 

4. Нейропсихологічне обстеження (за методикою А. Семенович), лише 

кінестетичний, кінетичний та просторовий праксис.  

5. Педагогічне обстеження дітей раннього віку із ЗПР (Ю. Гаркуша, 

Г. Словеснова, Т. Смірнова). 

6. Процедура обстеження довільних рухів у дітей дошкільного віку із 

заїканням (Л. Бєлякова, О. Д'якова. 

7.   Тести SIPT  (Джин Айрес). 

8. Методика обстеження моторного та мовленнєвого ритмів у дітей 

дошкільного віку (Ю. Філатова, Н. Гончарова, О. Прокопенко). 

9. Діагностика психомоторних здібностей дітей раннього віку 

(С. Олексенко). 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

презентації обраної методики. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація в доповіді 

чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

була добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не була 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи були 

чітко пов’язані з 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з 

Аргументи не були 

чітко пов’язані з 
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ідеєю та логічно 

організовані .  

 

пов’язані  з ідеєю. 

 

ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

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 практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

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

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

камерою студент отримує  

1+1= 2 бали 

Всього 12 балів 

 
Практичне заняття №3. Принципи та засоби логопедичної ритміки.  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

презентувати картку обстеження психомоторних функцій у дитини з ТПМ 

власної розробки (див. сам. роб. №2). 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

презентації. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
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 1,5 1 0,5 0 
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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 1,5 1 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 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

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

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 2. Методика проведення логоритмічних занять з 

дітьми з ТПМ 

 

Практичне заняття №4-5. Методика проведення логоритмічних 

занять з дітьми з ФФНМ та із ЗНМ.  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

презентувати розроблене у сам. роб. №4 логоритмічне заняття для дітей із 

ФФНМ або у сам. роб. №5 логоритмічне заняття для дітей із ЗНМ. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

презентації розроблених планів-конспектів занять. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
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 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 

План-конспект заняття 

оформлено методично 

правильно та із 

використанням доречних 

План-конспект 

заняття 

оформлено з 

помилками. 

План-конспект уроку 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 
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сучасних наочних 

матеріалів, які 

відповідають темі та 

меті заняття. 

Дотримано структуру 

заняття. 

наочних матеріалів. 

Дотримано структуру 

заняття. 

Використані 

наочні матеріали 

не завжди 

відповідають темі 

і змісту заняття 

Дещо порушено 

структуру заняття. 

 

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/техноло

гії/ гри 

перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному 

порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить точного 

переліку етапів.  

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну 

лексику, присутні 

помилки в підборі 

лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

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+1=2 бали 

Всього 12 балів 

Всього 5 балів 

 

Практичне заняття №6-7. Методика проведення логоритмічних 

занять з дітьми із заїканням та з дітьми, що мають  системні порушення 

мовлення.  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

презентувати розроблене у сам. роб. №6 логоритмічне заняття для дітей із 

заїканням або презентувати розроблене у сам. роб. №7 логоритмічне заняття 

для дітей із системними порушеннями мовлення. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

презентації розроблених планів-конспектів занять. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 



25 

 

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 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 уроку 

не відповідає темі і 

меті заняття. Порушено 

структуру заняття. 

 

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/техноло

гії/ гри 

перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному 

порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить точного 

переліку етапів.  

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує відповідну 

лексику, однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну 

лексику, присутні 

помилки в підборі 

лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

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 

1+1=2 бали 
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камерою студент отримує  

Всього 12 балів 

 


