
 
  



 

  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з розподілом:   

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета – формувати у студентів систему знань та умінь про сучасні  методики і 

технології логопедичного впливу на мовленнєву діяльність дітей з порушеннями 

звуковимови та застосування практичних навичок у корекційно-компенсаторній роботі з 

особами з різним рівнем функціонування. 

 

Завдання навчальної дисципліни 

- формувати загальні компетентності:  

 ЗК4 міжособистісної взаємодії – 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-комунікаційну – здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань, здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для 

розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній 

діяльності;  

 ЗК 6 креативну – здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань; 

 ЗК 9 самоосвітню – здатність навчатися та самонавчатися, спрямованість на розкриття 

особистісного потенціалу та самореалізацію, прагнення до особистісно-професійного 

лідерства та успіху; 

- формувати фахові компетентності:  

 ФК 1 організаційну – здатність планувати, організувати, координувати, контролювати 

та оцінювати власну професійну діяльність, здатність до когнітивної гнучкості: 

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

обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення; 

 ФК 3 психолого-педагогічну – володіння базовими знаннями з педагогіки і психології 

та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних 

вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку;  



 ФК 4 методичну – застосовувати базові знання і вміння для формування 

компетентностей у дітей молодшого шкільного віку, здатність здійснювати освітній 

процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та 

індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення; 

 ФК 5 спеціально-педагогічну – володіння базовими знаннями про педагогічні системи 

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

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

з особливими освітніми потребами;  

 ФК 6 спеціально-методичну – здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з 

урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення 

в спеціальних та інклюзивних закладах освіти; 

 ФК 10 діагностико-корекційну – володіння знаннями та уміннями психолого-

педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і 

досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та 

методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими 

потребами; 

 ФК 12 логодіагностичну – володіння комплексом логодіагностичних методик 

визначення рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої діяльності, 

здатність продемонструвати інтегрування результатів діагностування у процесі 

складання психолого-педагогічного та логопедичного висновку; 

 ФК 13 логокорекційну – здатність здійснювати добір методик і технологій для корекції 

психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення; 

- забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні логодіагностичної та 

логокорекційної фахових компетентностей у Центрі практичної підготовки 

«Логотренажер». 

 

3. Результати навчання за дисципліною: 
ПРН 1. Знати функціонування мовленнєворухових систем; розвиток головного мозку, 

локалізацію мовленнєвих зон кори головного мозку; неврологічне забезпечення 

мовленнєвої діяльності, механізми порушень; неврологічні основ патології мовлення. 

ПРН 4. Уміти визначати етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та практики 

логопедагогіки; визначати концептуальні засади та цільові настанови сучасної 

логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з 

порушеннями мовлення. 

ПРН 9. Уміти демонструвати володіння методиками навчання, виховання і розвитку 

дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, знання і розуміння 

організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з порушеннями мовлення; 

ПРН 10. Уміти демонструвати 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 14. Уміти демонструвати 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. 

ПРНД 1. Уміти здійснювати раціональний вибір нетрадиційних та авторських методик 

логопедичного впливу; здійснювати корекційно-розвивальний вплив з урахуванням 

психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних потреб осіб, які мають 

дислалію, ринолалію, дизартрію, порушення голосу, фонетико-фонематичний 

недорозвиток мовлення, загальний недорозвиток мовлення, порушення темпо-

ритмічної сторони мовлення, алалію, афазію, порушення писемного мовлення в 

спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, реабілітаційних 



установах;  

ПРНД 2. Підвищувати професійну компетентність шляхом систематичного вивчення 

інформаційних джерел та практики логопедів за профілем підготовки: нові прогресивні 

авторські технології логопедичного впливу на стан міофункціонального профілю, 

засоби його покращення. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Сучасні підходи до подолання  міофункціональних порушень на різних етапах 

логокорекційного впливу в роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

Тема 1. Міофункціональні дисфункції у 

дітей із тяжкими порушеннями мовлення  

28 2 - 12 - - 14 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2 - 12 - - 14 

Змістовий модуль 2. 

Практичні аспекти міофункціональної терапії  

Тема 2. Інструментальні засоби сенсорно-

моторної стимуляції оральної області 

28 2 - 12 - - 14 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2 - 12 - - 14 

Змістовий модуль 3.  

Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з формування правильної 

звуковимови 

Тема 3. Мануальні техніки в корекційно-

розвивальній роботі над формування 

правильної звуковимови 

28 2 - 12 - - 14 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2 - 12 - - 14 

Змістовий модуль 4.  

Комплексний підхід до подолання міофункціональних дисфункцій 

Тема 4. Створення комплексних програм 

формування збалансованого 

міофункціонального профілю: логопедичні 

аспекти. 

28 2 - 12 - - 14 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2 - 12 - - 14 

Усього 120 14 - 42 - - 56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 



 

Змістовий модуль 1. 

Сучасні підходи до подолання  міофункціональних порушень на різних етапах 

логокорекційного впливу в роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

 

Тема 1. Міофункціональні дисфункції у дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення 

Орофаціальна міофунціональна терапія в логопедичній практиці. Формування 

правильних патернів. Активізація мовленнєвого видиху та формування «мовленнєвої» 

постави. Сенсорно-моторна стимуляція артикуляційного апарату. Діагностика 

міофункціонального профілю.  

Ключові слова: орофаціальна міологія, патерн, сенсо-моторна стимуляція, 

міофункціональний профіль. 

Рекомендована основна література [2, 4] 

Рекомендована додаткова література [2, 5, 15, 16] 

 

Змістовий модуль 2. 

Практичні аспекти міофункціональної терапії 

 

Тема 2. Інструментальні засоби сенсорно-моторної стимуляції оральної області 

Діагностика орофаціальних дисфункцій. Шкідливі звички, що впливають на 

артикуляцію і фонацію, як навчитися «читати» їх по обличчю дитини. Які проблеми в 

роботі м'яких тканин повинен вміти бачити логопед, щоби своєчасно направити дитину на 

консультацію до профільних фахівців. 

Вплив дисфункцій дихання, ковтання, жування, тривалого грудного або штучного 

вигодовування на формування щелепно-лицьових аномалій та деформацій прикусу. 

Міофункціональні пристрої – вестибулярні пластинки й система трейнерів, 

відновлюють міодинамічну рівновагу в роботі м'язів щелепно-лицьової області. Показання 

і протипоказання. Обробка і зберігання. Використання в логопедичної практиці.  

Класифікація інструментальних стимуляторів: вібраційні, текстурні, ложкоподібні, 

смакові, температурні (ARK). Способи і прийоми використання інструментальних 

стимуляторів у логопедичній практиці. Прийоми і способи термального впливу в орально-

лицьової області. Стимуляція рухової активності різних частин язика (кінчик, середня 

частина, корінь, бічні краї). Робота над градуйованими рухами нижньої щелепи і її 

стабілізації. Робота над диференціацією рухів нижньої щелепи і язика. Базові прийоми 

викликання звуків із використанням інструментальних стимуляторів. Фідінг-терапія з 

використанням інструментальних стимуляторів. 

Сенсорно-моторна стимуляція окремих областей мовленнєвого апарату. Основна 

мета орально-моторної терапії (ОМТ). Призначення орально-моторної терапії: дизартрія, 

апраксія, Даун-синдром, проблеми аутистичного спектра, міофункціональні порушення, 

проблеми годування, комбіновані сенсорні й сенсомоторні проблеми різної етіології. 

Ключові слова: інструментальні стимулятори, термальний вплив, градуйовані рухи, 

фідінг-терапія, орофаціальна міофунціональна терапія, сенсо-моторна стимуляція, 

міофункціональні порушення, орально-моторна терапія. 

Рекомендована основна література [1, 3] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 8, 14] 

 

Змістовий модуль 3. 

Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи  

з формування правильної звуковимови 

 



 Тема 3. Мануальні техніки в корекційно-розвивальній роботі над формування 

правильної звуковимови 

Мануальні техніки в корекційній роботі над звуковимовою при дизартрії, 

артикуляційній диспраксії та апраксії. Механізм виникнення та становлення динамічного 

стереотипу, його роль у подоланні порушень звуковимови. Методика формування 

розумових дій як інструмент компенсації порушень звуковимови. Апаратні та 

фізіотерапевтичні технології оптимізації звуковимови в логопедичній роботі. 

Використання елементів логопедичного масажу в логокорекційній роботі. 

Інструментальні засоби масажу. 

Ключові слова: мануальні техніки, артикуляційно-акустична характеристика, 

логопедичний профіль, артикуляторна база, іннервація мовленнєвого апарату, анатомічні 

порушення, елізії.  

Рекомендована основна література [1, 3] 

Рекомендована додаткова література [4, 7, 16] 

 

Змістовий модуль 4. 

Комплексний підхід до подолання міофункціональних дисфункцій  

 Тема 4. Створення комплексних програм формування збалансованого 

міофункціонального профілю: логопедичні аспекти. 

Оцінювання функціонального стану артикуляційного апарату в команді із фахівцями 

ортодонтичного профілю. Визначення міофункціональних порушень артикуляційного 

апарату та створення спільних програм їх подолання засобами ортодонтичного лікування 

та міогімнастичних вправ. Диференціація орофаціальних міофункціональних розладів та 

пов'язані з ними потенційні звички. Комплексні програми формування збалансованого 

міофункціонального профілю. 

Ключові слова: ортодонт, ортодонтичний профіль, міогімнастика, 

міофункціональний профіль. 

Рекомендована основна література [3, 5] 

Рекомендована додаткова література [8, 11, 14] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

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

Відвідування 

семінарських занять 

- - - - - - - - - 

Відвідування 

практичних занять 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 

Робота на семінарському 

занятті 

10 - - - - - - - - 

Робота на практичному 

занятті 

10 6 20 6 20 6 20 6 10 



Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 6 30 6 30 6 30 6 30 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 82 - 82 - 82 - 72 

Максимальна кількість балів: 318 

Розрахунок коефіцієнта: k=318:100=3,18 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Сучасні підходи до подолання  міофункціональних порушень на різних етапах 

логокорекційного впливу в роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 
Тема 1. Міофункціональні дисфункції у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (14 год). 

 Самостійна робота 1-3 (7 год). Міофункціональні дисфункції у дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення. 

 Завдання: 

Провести міофункціональний скринінг дитини із порушенням звуковимови за 

запропонованою карткою. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої картки 

скринінгу міофункціонального профілю. 

Критерії оцінки: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

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 3 2 1 0 

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. 

Бали 5 4-3 2-1 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 4 4-3 2-1 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 2 1 0,5 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

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 15 балів 

 

Самостійна робота 4-6 (7 год). Аналіз практичної діяльності вчителя-логопеда 

(відвідування занять офлайн/аналіз відео кейсу) 

Завдання: 

Запропонуйте власні рекомендації щодо удосконалення/урізноманітнення роботи 

вчителя-логопеда на переглянутому логопедичному занятті на практичному №4-6. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді рекомендацій. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Матеріали Всі матеріали та 

підходи чітко та точно 

запропоновано та 

описано. 

 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і точно 

запропоновані та описані. 

 

Більшість 

матеріалів та 

обладнання точно 

запропоновані та 

описані. 

Багато матеріалів 

використано та описано 

неточно АБО взагалі не 

описано. 

 

Бали 4 2-3 1 0 

Рекомендації Студент/ка лаконічно 

та зрозуміло 

пропонує власне 

бачення щодо 

удосконалення 

заняття.  

Студент/ка зрозуміло 

пропонує власне бачення 

щодо удосконалення 

заняття.. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка не пропонує 

власне бачення щодо 

удосконалення заняття. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 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 15 балів 

 

Змістовий модуль 2. 

Практичні аспекти міофункціональної терапії 

 

Тема 2. Інструментальні засоби сенсорно-моторної стимуляції оральної області (14 

год.) 

Самостійна робота 7-9 (7 год). Інструментальні засоби сенсорно-моторної стимуляції 

оральної області 

Завдання: 

Створіть каталог інструментальних стимуляторів для сенсомоторної стимуляції 

оральної області. Презентуйте їхнє використання в логопедичній практиці. Оформіть у 

вигляді таблиці: 



№ 

з/п 

Назва Опис Поле застосування Інформаційний 

ресурс 

Фото  

      

      

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої 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 5 4-3 2-1 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 5 4-3 2-1 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 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 15 балів 

 

Самостійна робота 10-12 (7 год). Аналіз практичної діяльності вчителя-логопеда 

(відвідування занять офлайн/аналіз відео кейсу) 

Завдання: 

Запропонуйте власні рекомендації щодо удосконалення/урізноманітнення роботи 

вчителя-логопеда на переглянутому логопедичному занятті на практичному №10-12. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді рекомендацій. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Матеріали Всі матеріали та 

підходи чітко та точно 

запропоновано та 

описано. 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і точно 

запропоновані та описані. 

 

Більшість 

матеріалів та 

обладнання точно 

Багато матеріалів 

використано та описано 

неточно АБО взагалі не 

описано. 



 запропоновані та 

описані. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Рекомендації Студент/ка лаконічно 

та зрозуміло 

пропонує власне 

бачення щодо 

удосконалення 

заняття.  

Студент/ка зрозуміло 

пропонує власне бачення 

щодо удосконалення 

заняття.. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка не пропонує 

власне бачення щодо 

удосконалення заняття. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 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 15 балів 

 

Змістовий модуль 3.  

Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з формування 

правильної звуковимови 

Тема 3. Мануальні техніки в корекційно-розвивальній роботі над формування 

правильної звуковимови (14 год) 

 

Самостійна робота 13-15. Мануальні техніки розслабляючого масажу (елементи 

логопедичного масажу)  (7 год.)       

Завдання: 

Проаналізуйте сучасні інформаційні джерела стосовно впливу логопедичного 

масажу на дитячий організм. В робочому зошиті заповніть таблицю-пам’ятку про 

показання та протипоказання до застосування логопедичного масажу. 

Показання  

до застосування логопедичного масажу 

Протипоказання  

до застосування логопедичного масажу 

 

 

 

 

 

 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої 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 5 4-3 2-1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 4 3-2 1 0 



Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 4 3-2 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж, на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали  2 1,5 1 0 

Всього 15 балів 

Самостійна робота №16-18. Мануальні техніки активізуючого масажу (елементи 

логопедичного масажу)  (7 год)    

Завдання:     

Проаналізуйте сучасні інформаційні джерела стосовно використання логопедичного 

масажу в професійній діяльності сучасного логопеда. Підготуйте методичні рекомендації 

щодо оптимальної організації процедури логопедичного масажу (організації робочого 

місця, вимог до логопедичного інструментарію, санітарно-гігієнічних умов проведення 

процедури логопедичного масажу, дозування та тривалості процедури логопедичного 

масажу). 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розроблених 

методичних рекомендацій.  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка враховує 

всі етапи проведення 

логопедичного 

масажу. 

Студент/ка враховує 

основні етапи проведення 

логопедичного масажу. 

Студент/ка 

враховує деякі 

етапи 

логопедичного 

масажу 

Студент/ка не може 

точно врахувати всі 

етапи логопедичного 

масажу. 

Бали 4 3-2 1 0 

Рекомендації Студент/ка 

раціонально та точно 

надає рекомендації 

щодо організації 

логопедичного 

масажу. 

Студент/ка правильно 

надає рекомендації щодо 

організації 

логопедичного масажу. 

Студент/ка надає 

рекомендації, 

однак не враховує 

всі етапи 

проведення 

логопедичного 

масажу. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

надавати рекомендації. 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери. 

Бали 4 3-2 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж, на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали 2 1,5 1 0 

Всього 15 балів 

Змістовий модуль 4. 

Комплексний підхід до подолання міофункціональних дисфункцій  

  



Тема 4. Створення комплексних програм формування збалансованого 

міофункціонального профілю: логопедичні аспекти (14 год) 

 

Самостійна робота №19-21. Створення комплексних програм формування 

збалансованого міофункціонального профілю: логопедичні аспекти (7 год)    

Завдання:     

Уважно перегляньте вебінар «Ключові ланки міофункціональної терапії у дітей». 

Зробіть опорний конспект прослуханого вебінару. Означте основні аспекти, які важливо 

знати логопеду, що працює в команді з ортодонтом (виділіть їх кольором). 

Форма подання результату: результати виконання завдання подаються у вигляді 

опорного конспекту. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти. 

Бали 4 3-2 1 0 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекту. 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів. 

Бали 3 2 1 0 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину, але має 

певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення. 

 

 3 2 1 0 

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. 

 3 2 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж, на 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

 2 1,5 1 0 

Всього 15 балів 

 

Самостійна робота №22-24. Створення комплексних програм формування 

збалансованого міофункціонального профілю: логопедичні аспекти (7 год)    

Завдання:     

Розробіть алгоритм на основі онлайн сервісу https://www.easel.ly з питання взаємодії 

лікаря-ортодонта та логопеда. Обґрунтуйте своє бачення партнерства цих фахівців у 

сучасному просторі надання ортодонтичних та логопедичних послуг. 

Форма подання результату: результати виконання завдання подаються у вигляді 

розробленого алгоритму. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

https://www.easel.ly/


 

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 5 4-3 2-1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 4 3-2 1 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у алгоритмі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у алгоритмі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але 

алгоритм не 

представлений. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 4 3-2 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана на 

до 12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

на 12-24 години 

від зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше 

ніж, на 24 години від 

зазначеного терміну 

без поважних причин. 

Бали  2 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Письмова форма: практичні кейси. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення кейсу 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції 

студента щодо вирішення 

кейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Обґрунтованіст

ь вирішення 

кейсу 

Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, та 

дають чітке розуміння 

вирішення 

практичного кейсу 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок 

щодо вирішення кейсу 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку. 

 

Бали 5 4-3 2-1 0 

Практичне 

застосування 

Студент/ка логічно 

структурує матеріал, 

демонструє розуміння 

практичного 

застосування 

отриманих знань для 

вирішення 

практичних завдань. 

Студент/ка структурує 

матеріал, демонструє 

розуміння практичного 

застосування отриманих 

знань для вирішення 

практичних завдань. 

Студент/ка 

недостатньо 

структурує 

матеріал, 

демонструє 

неповне розуміння 

практичного 

застосування 

Студент/ка не 

демонструє розуміння 

практичного 

застосування 

отриманих знань для 

вирішення практичних 

завдань. 



отриманих знань 

для вирішення 

практичних 

завдань. 

Бали 10 9-6 5-1 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

висловити узагальнення. 

Студент/ка точно 

резюмує власне 

бачення 

вирішення кейсу, 

але має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення. 

 

Бали 3 2 1 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 2 1,5 1 0 

Всього 25 балів 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Не передбачено навчальним планом. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 

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  

Логопедичний практикум: Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення 

Разом: 120 год., лекції –8 год., практичні заняття – 48 год., модульний контроль – 16 год., самостійна робота – 56 год. 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ  

МІОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ НА РІЗНИХ 

ЕТАПАХ ЛОГОКОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ В РОБОТІ 

З ДІТЬМИ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

МОВЛЕННЯ (82 б.) 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МІОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

ТЕРАПІЇ  

(82 б.) 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 

Теми 

лекцій 

Міофункціональні дисфункції у дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення 

Інструментальні засоби сенсорно-моторної стимуляції оральної 

області 

Практичні 

заняття 
1-3 (3+10 балів) 4-6 (3+10 балів) 

7-9 

(3+10 балів) 

10-12  

(3+10 балів) 

Теми 

практичних 

занять 

Міофункціональні дисфункції у 

дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення 

 

Аналіз практичної діяльності 

вчителя-логопеда (відвідування 

занять офлайн/аналіз відео 

кейсу) 

Інструментальні засоби 

сенсорно-моторної стимуляції 

оральної області 

Аналіз практичної діяльності 

вчителя-логопеда 

(відвідування занять 

офлайн/аналіз відео кейсу) 

Самостійна 

робота 

1-3 (15 балів) 

 
4-6 (15 балів) 

7-9 

(15 балів) 

10-12 

(15 балів) 
Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №2 

(25 балів) 

 

  



 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Логопедичний практикум: Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення 

Разом: 120 год., лекції –8 год., практичні заняття – 48 год., модульний контроль – 16 год., самостійна робота – 56 год. 

Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 

Назва модуля 

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЙНО-

КОМПЕНСАТОРНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ 

ПРАВИЛЬНОЇ ЗВУКОВИМОВИ  

(82 б.) 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПОДОЛАННЯ 

МІОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДИСФУНКЦІЙ 

 (72 б.) 

Лекції 3 (1 бал) 4 (1 бал) 

Теми 

лекцій 

Мануальні техніки в корекційно-розвивальній роботі над 

формування правильної звуковимови 

Створення комплексних програм формування збалансованого 

міофункціонального профілю: логопедичні аспекти 

Практичні 

заняття 

13-15 

(3+10 балів) 

16-18  

(3+10 балів) 

19-21 

(6+10 балів) 

22-24 

(3+10 балів) 

Теми 

практичних 

занять 

Мануальні техніки 

розслаблюючого  масажу 

(елементи логопедичного 

масажу)         

Мануальні техніки 

активізуючого  масажу (елементи 

логопедичного масажу)         

Вирішення логопедичних задач (метод case-study) 

 

Самостійна 

робота 
13-15 (15 балів) 16-18 (15 балів) 19-21 (15 балів)  22-24 (15 балів) 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №3 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №4 

(25 балів) 

Разом: 318 балів; коефіцієнт: 318 (338:100=3,18) 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., доповн. К.: 

Академвидав, 2012. 349 c.  

2. Рібцун Ю.В. Формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей за 

умов нормального та порушеного онтогенезу. Науковий часопис НПУ імені М. П. 

Драгоманова: зб. наук. пр. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. №22. С. 219–222.  

3. Сучасні технології в освіті: Реком. бібліогр. покажч. Ч. 2./ [упоряд.: Моісєєва І.П. , 

Пономаренко Л.О.]. К.: АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2006. 

196 с. 

4. Федорчук Е.І. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник. 

Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. 212 с. 

5. Shortland HL., Hewat S., Vertigan A., Webb G. Orofacial Myofunctional Therapy and 

Myofunctional Devices Used in Speech Pathology Treatment: A Systematic Quantitative 

Review of the Literature. Am J Speech Lang Pathol. 2021 Jan 27;30(1):301-317. doi: 

10.1044/2020_AJSLP-20-00245. Epub 2021 Jan 20. PMID: 33472011. 

 

Додаткова: 

1. Андросова В.М. Використання інноваційних технологій в роботі з дітьми-логопатами 

старшого дошкільного віку для корекції вад. Розкажіть онуку. 2004. № 10–11. 

2. Бабич Н.М., Кібальна К.О., Мельніченко Т.В. Використання техніки орофаціальної 

міофункціональної терапії в логопедичній практиці. Сучасні проблеми логопедії та 

реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (14 

квітня) 2017 року, м. Суми. С. 39–42. 

3. Борозинец Н.М., Шеховцева Т.С. Логопедические технологии: учеб.-метод. пособие. 

Ставрополь, 2008. 224 с. 

4. Галущенко В.І. Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній 

роботі з дітьми з порушеннями мовлення. Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. 

Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. T.1. 452 с. 

5. Головко Н.В. Ортодонтія. Розвиток прикусу, діагностика зубощелепних аномалій, 

ортодонтичний діагноз. Полтава: УМСА, 2003. 170 с. 

6. Мазалева О.А. Взаимодействие логопеда и остеопата в коррекции тяжелых нарушений 

речи. Режим доступу: http://logoportal.ru/vzaimodeystvie-logopeda-i-osteopata/.html 

7. Мартиненко І., Козачук Л. Інноваційні підходи в логопедичній роботі з безмовленнєвими 

дітьми. Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів. К.: 

ТОВ «ДІА», 2017. Вип. 1. C. 18-24. 

8. Марченко І.С. Сучасні логопедичні технології у подоланні мовленнєвих розладів у дітей 

із порушеннями психофізичного розвитку. Логопедія : Науково-методичний журнал. 

2011. №1. С. 41–44. 

9. Миогимнастика для детей: упражнения. Режим доступу до ресурсу: 

http://medicalplanet.su/stomatology/191.html. 

10. Написание синквейнов и работа с ними. Элементы инновационных технологий. 

МедБио (кафедра Медицинской биологии и генетики КГМУ). http://www.medbio-

kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=2293. Синквейны / http://baganova22.rusedu.net/  

11. Орлова Е.Г. Применение электронных наглядно-игровых средств и мультимедийных 

презентаций для развития артикуляционной моторики мышц речевого аппарата, как одна 

из форм нетрадиционного средства развития коммуникативных умений в работе с 

детьми с общим недоразвитием речи. Режим доступу: 

http://pedgazeta.ru/pages/2014/11/30/logoped79oeg_1417353019.doc 

http://logoportal.ru/vzaimodeystvie-logopeda-i-osteopata/.html
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=2293
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=2293
http://baganova22.rusedu.net/
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12. Прихожай Ю.В. Особливості використання дзеркала Art & Play з отвором логопедом 

при роботі з дітьми з особливими потребами. Корекційна та інклюзивна освіта очима 

молодих науковців : збірник наукових праць. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. 

Вип. 9, т. 2. С. 87–92. 

13. Потапенко О.М. Масаж біологічно активних точок у корекційній роботі логопеда. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2013. Вип. 24. C. 190–193. 

14. Сатыго Е.А. Миофункциональные аспекты речевых проблем у детей. Логопед, 2010.  

8. С. 111–114. 

15. Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження 

до 5 років: Поради батькам. Київ: Літера ЛТД, 2009. 128 с. 

16. Телевна І.П. Доцільність застосування інноваційних здоров’язберігаючих 

технологій в роботі логопеда. Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців 

: збірник наукових праць. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. Вип. 9, т. 2. С. 92–

97. 

17. Шеремет М.К., Загурська Г. Сучасні комп’ютерні технології в логопедичній роботі. 

Педагогіка та методики: спеціальні. Збірник наукових статей НПУ ім.М.П. 

Драгоманова. К.: 2001. С.183–192.  

18. Яковенко А. О. Інноваційні технології для підвищення якості проведення 

логопедичних занять в сучасних умовах загальноосвітнього простору. Науковий часопис 

НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна 

психологія. 2014. Вип. 27. С. 231-234. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_50. 

19. Botzer E., Quinzi V., Salvati SE., Coceani Paskay L., Saccomanno S. Myofunctional 

therapy Part 3: Tongue function and breastfeeding as precursor of oronasal functions. Eur J 

Paediatr Dent. 2021 Sep;22(3):248-250. doi: 10.23804/ejpd.2021.22.03.13. PMID: 34544256. 

9.  Додаткові ресурси (за наявності) 

https://mromantika1.wixsite.com/mysite 

http://logoclub.com.ua 

http://www.logopedia.com.ua 

http://logopedija.at.ua 

http://logopedu.com.ua  

http://innagidkih.ucoz.com 

http://logopedochka.blogspot.com  

http://logoburg.com  

http://abetka-logopedka.org  

http://logoped.in.ua  

http://www.abetka-logopedka.org/logopedskarb.htm  

http://korektolog.com/index.php/robotazvukmnu/86-rob-zvukstat  

 

10. Ресурси для неформальної та інформальної освіти 
1. Онлайн-курс «Логопедична робота очима стоматологів» – 144 год. Режим 

доступу: https://logopedmaster.ru/dis-miofunk 

2. Онлайн-курс «Логопедична робота очима стоматолога. Інноваційні підходи і 

технології». Сертифікат – 72 год. Режим доступу: https://logopedmaster.ru/dis-miofunk 

3. Онлайн-курс «Логопедичний масаж. Методи та прийоми». Сертифікат- 8 год. Режим 

доступу: https://logoped.best/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_50
https://mromantika1.wixsite.com/mysite
http://logoclub.com.ua/
http://www.logopedia.com.ua/
http://logopedija.at.ua/
http://logopedu.com.ua/
http://innagidkih.ucoz.com/
http://logopedochka.blogspot.com/
http://logoburg.com/
http://abetka-logopedka.org/
http://logoped.in.ua/
http://www.abetka-logopedka.org/logopedskarb.htm
http://korektolog.com/index.php/robotazvukmnu/86-rob-zvukstat
https://logopedmaster.ru/dis-miofunk
https://logopedmaster.ru/dis-miofunk
https://logoped.best/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6/
https://logoped.best/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6/
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%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6/ 

4. Онлайн курс «Логопедичний масаж в комплексній системі подолання порушень 

мовлення у дітей і дорослих». Сертифікат – 72 год. Режим доступа: 

https://logopedmaster.ru/blank-hwty3 

5. Онлайн-курс «Масаж шийно-комірцевої зони та точковий масаж в логопедії». 

Сертифікат – 72 год. Режим доступу: https://logopedmaster.ru/dis-shvz-andreeva 

6. Онлайн-курс «Логопедичний масаж». Сертифікат – 72 год. Режим доступу: 

https://logopedmaster.ru/dk-dudnik 

7. Онлайн-курс «Нейрологопедія: сучасні методики запуску та корекції мовлення». Режим 

доступу: https://logosschool.getcourse.ru/pl/cms/page/view?id=1087781 

8. Онлайн-курс «Логопедичний масаж: методи і технології корекційно-педагогічного 

впливу на мязи обличчя і артикуляційного апарату». Сертифікат – 108 год.. Режим 

доступу: https://vgaps.ru/seminar/51 

 

  

https://logoped.best/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6/
https://logoped.best/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6/
https://logopedmaster.ru/blank-hwty3
https://logopedmaster.ru/dis-shvz-andreeva
https://logopedmaster.ru/dk-dudnik
https://logosschool.getcourse.ru/pl/cms/page/view?id=1087781
https://vgaps.ru/seminar/51
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ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. 

Сучасні підходи до подолання  міофункціональних порушень на різних етапах 

логокорекційного впливу в роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

 

Практичне заняття №1-3. Міофункціональні дисфункції у дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

 проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо орофаціальної міології, 

міофункціональних дисфункцій у дітей; 

 провести скринінг міофункціонального профілю свого одногрупника і 

занести до діагностичної картки; 

 сформулювати розгорнутий логопедичний висновок щодо 

міофункціонального профілю одногрупника. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої 

діагностичної картки міофункціонального профілю. 

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 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення щодо 

результатів 

обстеження. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати результати 

обстеження. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину результатів 

обстеження, але має 

певне непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

результатів 

обстеження. 

 

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 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 3-4 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці 

чи правописі. 
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помилки в граматиці 

чи правописі. 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

проведення 

обстеження. 

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 

обстеження. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний 

на занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

обстеження. 

Студент не 

підготовлений до 

обстеження 

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+1 бали 

Всього 13 балів 

 

Практичне заняття №4-6. Аналіз практичної діяльності вчителя-логопеда 

(відвідування занять офлайн/аналіз відео кейсу) 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

 уважно переглянути логопедичне заняття (за умов дистанційного навчання – 

переглянути запропонований відео кейс); 

 проаналізувати логопедичне заняття за запропонованою схемою, дані 

занести у таблицю. 
Критерій оцінювання Аналіз 

Яка тема та мета заняття (на 

Вашу думку) 

 

Чи було заняття структуроване? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Опишіть вправи, які сприяли 

налагодженню емоційного 

контакту між вчителем-

логопедом та дітьми. 

 

Виміряйте мовленнєву 

активність учасників заняття 

За допомогою секундоміра виміряйте мовленнєву активність вчителя-

логопеда та кожної дитини на занятті, зробіть висновок. 

Проаналізуйте нетрадиційні 

підходи в  роботі вчителя-

логопеда на занятті. 

Опишіть та визначте, яка група нетрадиційних підходів 

використовувалась. Зробіть висновок про доцільність їх використання. 

Чи всі вправи, запропоновані 

фахівцем, відповідають віку та 

можливостям дитини з 

порушеннями мовлення? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Чи відповідає тривалість заняття 

віковій категорії дитини? 

(достатня кількість вправ, 

недостатня к-ть або занадто 

багато вправ). Відповідь 

обґрунтуйте. 
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Загальні висновки щодо роботи 

вчителя-логопеда та діяльності 

дітей. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Особисте враження 

 

 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої таблиці. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу 

Виклад позиції дає 

чітке розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та х 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка констатує 

всі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого 

і висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але має 

певне непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

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

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

камерою студент отримує  

1+1+1= 3 бали 

Всього 13 балів 
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Практичне заняття №7-9. Інструментальні засоби сенсорно-моторної стимуляції 

оральної області 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

 проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних підходів 

використання інструментальних засобів сенсорно-моторної стимуляції 

оральної області в логопедичній практиці; 

 розробити комплекс міогімнастичних вправ (5-7 вправ) для подолання 

орофаціальних дисфункцій у особи, яку обстежували на практичному заняття 

№1-3; 

 розробити комплекс вправ та презентувати, дотримуючись наступної 

структури: 

 зазначити вікову категорію, для якої розроблено комплекс; 

 зазначити основні міофункціональні дисфункції, при яких доречно застосовувати 

запропонований комплекс; 

 визначити мету застосування окресленого комплексу та умови виконання; 

 описати комплекс вправ: кожна вправа описується за таким алгоритмом: назва 

вправи; яка навичка відпрацьовується або на що спрямована ця вправа; інструкція 

виконання, кількість разів; візуальні підказки; 

 вказати тривалість та серійність виконання. 

Продемонструйте на практичному занятті розроблений комплекс вправ. Здійсніть 

самоаналіз на основі відгуків на практичному занятті та внести рекомендації щодо їхнього 

змісту. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді розробленого 

комплексу міогімнастичних вправ. 

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 комплексу 

вправ. 

 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру комплексу 

вправ. 

 

 

Зміст та структуру  

комплексу вправ  

розкрито не в повному 

обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру комплексу 

вправ. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

комплексу вправ 

перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

 

Проведення комплексу 

вправ перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

 

Етапи проведення 

комплексу вправ 

перераховано, але їх 

розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

комплексу вправ 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 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 
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розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

заняття, достатньо 

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+1+1=3 бали 

Всього 13 балів 

 

Практичне заняття №10-12. Аналіз практичної діяльності вчителя-логопеда 

(відвідування занять офлайн/аналіз відео кейсу) 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

 уважно переглянути логопедичне заняття (за умов дистанційного навчання – 

перегляньте запропонований відео кейс); 

 проаналізувати логопедичне заняття за запропонованою схемою, дані 

занести у таблицю. 
Критерій оцінювання Аналіз 

Яка тема та мета заняття (на 

Вашу думку)? 

 

Чи було заняття структуроване? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Опишіть вправи, які сприяли 

налагодженню емоційного 

контакту між вчителем-

логопедом та дітьми. 

 

Проаналізуйте доцільність 

використання інструментальних 

методів сенсо-моторної 

стимуляції в роботі з дітьми із 

порушеннями мовлення. 

Обґрунтуйте. 

 

Чи всі вправи, запропоновані 

фахівцем відповідають віку та 

можливостям дитини з 

порушеннями мовлення? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Чи відповідає тривалість заняття 

віковій категорії дитини? 

(достатня кількість вправ, 

недостатня к-ть або занадто 

багато вправ). Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

Загальні висновки щодо роботи 

вчителя-логопеда та діяльності 

дітей. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Особисте враження 

 

 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді заповненої таблиці. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
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Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу 

Виклад позиції дає 

чітке розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого відео 

кейсу 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та х 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка констатує 

всі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого 

і висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але має 

певне непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

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

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

студент отримує  

1+1+1= 3 бали 

Всього 13 балів 

 

Змістовий модуль 3.  

Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з формування 

правильної звуковимови 

 

Практичне заняття №13-15. Мануальні техніки розслаблюючого  масажу 

(елементи логопедичного масажу)         

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

 розбитися на пари та відпрацювати практичні навички виконання елементів 

логопедичного масажу, спрямованих на розслаблення м'язів артикуляційної 

мускулатури; 

 здійснити самоаналіз проведеної процедури логопедичного масажу. 
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Форма подання результату: результати виконання практичного заняття подаються 

у вигляді опису програми виконання масажних рухів, спрямованих на розслаблення м'язів 

артикуляційної мускулатури; письмовий самоаналіз у робочому зошиті. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Практичні 

навички 

Технічно правильно і 

динамічно виконує 

масажні рухи.  

 

Технічно правильно і 

динамічно виконує 

масажні рухи з опорою на 

програму логопедичного 

масажу. 

 

Достатньо 

правильно виконує 

масажні рухи, 

потребує підказки 

викладача або 

опори на програму 

логопедичного 

масажу. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 4 2-3 1 0 

Самоаналіз Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

самоаналіз. Помічає 

свої технічні 

помилки, аналізує і 

пропонує логічне та 

обґрунтоване їх 

вирішення. 

Студент/ка адекватно 

здійснює самоаналіз. 

Помічає помилки, 

аналізує та пропонує їх 

подолання. 

Студент/ка 

здійснює 

самоаналіз, але не 

помічає всіх 

помилок. 

Пропонує тільки 

поодиноке їх 

вирішення. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

самоаналізу. Не 

помічає помилок. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайг/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  4 4-3 2-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

камерою студент отримує 

1+1+1=3  бали 

Всього 13 балів 

 

Практичне заняття №16-18. Мануальні техніки активізуючого  масажу (елементи 

логопедичного масажу)         

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

 розбитися на пари та відпрацювати практичні навички виконання елементів 

логопедичного масажу, спрямованих на активізацію м'язів артикуляційної 

мускулатури; 

 здійснити самоаналіз проведеної процедури логопедичного масажу. 

Форма подання результату: результати виконання семінарського заняття 

подаються у вигляді опису програми виконання масажних рухів, спрямованих на 

активізацію м'язів артикуляційної мускулатури; письмовий самоаналіз у робочому зошиті. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 
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Практичні 

навички 

Технічно правильно і 

динамічно виконує 

масажні рухи.  

 

Технічно правильно і 

динамічно виконує 

масажні рухи з опорою на 

програму логопедичного 

масажу. 

 

Достатньо 

правильно виконує 

масажні рухи, 

потребує підказки 

викладача або 

опори на програму 

логопедичного 

масажу. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 4 2-3 1 0 

Самоаналіз Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

самоаналіз. Помічає 

свої технічні 

помилки, аналізує і 

пропонує логічне та 

обґрунтоване їх 

вирішення. 

Студент/ка адекватно 

здійснює самоаналіз. 

Помічає помилки, 

аналізує та пропонує їх 

подолання. 

Студент/ка 

здійснює 

самоаналіз, але не 

помічає всіх 

помилок. 

Пропонує тільки 

поодиноке їх 

вирішення. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

самоаналізу. Не 

помічає помилок. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайг/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  4 4-3 2-1 0 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

камерою студент отримує 

1+1+1=3  бали 

Всього 13 балів 

 

Змістовий модуль 4. 

Комплексний підхід до подолання міофункціональних дисфункцій 

 

Практичне заняття №19-24. Вирішення логопедичних задач (метод case-study) 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно ознайомитись із 

запропонованим кейсом (опис особи із міофунціональними дисфункціями). Проаналізувати 

та здійснити пошук оптимального рішення щодо створення комплексної програми 

формування збалансованого міофункціонального профілю. Презентувати комплексну 

програму формування збалансованого міофункціонального профілю. 

УВАГА! Здобувач/ка вищої освіти працює над прийняття рішень у режимі 

«колективне творче обговорення» на всіх практичних заняття, але готує презентацію однієї 

комплексної програми. 

Форма подання результату: результати виконання семінарського заняття 

подаються у вигляді опису/презентації комплексної програми формування збалансованого 

міофункціонального профілю. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 б.) 

Відповідає стандартам 

(0,75 б.) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5 б.) 

Нижче стандартів 

(0 б.) 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
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Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

кейсу. 

Виклад позиції дає 

чітке розуміння позиції 

студента щодо кейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо кейсу 

Позиція автора 

відсутня. 

Використанн

я фактів та х 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами та/або 

прикладам. 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка констатує 

всі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого 

і висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює позиції до 

переглянутого. 

 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але має 

певне непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

 

Презентація 

Презентація включає 

всі обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію. 

Приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація включає 

всі обов’язкові 

елементи. Приваблива 

з точки зору дизайну, 

макету та акуратності. 

Презентація включає 

всі елементи, однак 

вони не розкриті і не 

обґрунтовані. 

Презентація є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

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

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

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

камерою студент отримує  

1*6=6 балів 

Всього 16 балів 

 

 

 


