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І. Організація діяльністю студентів у процесі педагогічної практики 

 

1.1. Організація роботи й обов’язки студентів в період практики 

У процесі практики можуть бути реалізовані різні варіанти її проведення. 

Важливо відзначити, що кожний студент може поєднувати практичну роботу як 

логопеда так і спеціального психолога. При цьому один вид діяльності стає 

основним навчальним навантаженням, а інший — додатковим. Ці види 

практичної діяльності студентів можуть здійснюватися в умовах різних освітніх 

закладів для дітей дошкільного і шкільного віку: в дошкільних навчальних 

закладах (ДНЗ) компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення, в 

логопедичних групах ДНЗ комбінованого типу, на дошкільних логопедичних 

пунктах НВК загальнорозвиваючого типу, в корекційно-діагностичних і 

реабілітаційних центрах та ін. 

1. Педагогічна практика в НВК для дітей з порушеннями мовлення проходить 4 

тижня. 

2. Для проведення практики студенти розподіляються до ДНЗ, ЗНЗ, НВК по 6-5 

осіб в один заклад. 

3. Керівництво і контроль за роботою студентів в період педагогічної практики 

здійснює факультетський керівник практики студентів ІV курсу, груповий 

керівник, логопеди закладу. 

4. Для проходження практики студенти розподіляються по 1-2 особи в групу. 

5. Студенти працюють у НВК відповідно до індивідуальних планів і за 

розкладом робочого дня логопеда і психолога — по 4 години щоденно 

безпосередньо з дітьми і 2 години щоденно для їх методичної підготовки:  

розробки конспектів відкритих логопедичних і корекційно-розвивальних заходів, 

наочних і технічних засобів навчання; виготовлення демонстраційного й 

роздаткового дидактичного матеріалу; 

6. Виробнича практика у НВК включає два основні етапи. На першому — 

проходить настановна конференція, відбувається перевірка методичної готовності 

студентів до проходження практики, студенти знайомляться із НВК й умовами та 



графіком роботи, студенти послідовно працюють у групах для дітей із ФФНМ, із 

ЗНМ і в групах для дітей із заїканням (залежно від того, які логопедичні групи 

функціонують на базі НВК). Порядок проходження практики в логопедичних 

групах може бути змінений з урахуванням конкретних умов НВК. На другому — 

працюють з дітьми молодшого шкільного віку з ОПМЗ, із НВЗНМ, із 

порушеннями писемного мовлення та заїканням. Порядок проходження практики 

шкільному логопедичному пункті може бути змінений з урахуванням конкретних 

умов НВК. Проходить підсумкова конференція. 

7. Студенти проводять фронтальні, підгрупові й індивідуальні логопедичні 

заняття у відповідних спеціальних групах. 

8. Кожен студент проводять щодня по 6 занять з підгрупами дітей або 

індивідуально, одне з них — фронтальне. Загальна кількість залікових занять 

протягом практики складає — три залікові заняття з дітьми дошкільного віку й 

три — з дітьми молодшого шкільного віку. 

9.  Для проведення індивідуальних занять за студентами закріплюється по 4-6 

дошкільників. 

10. Індивідуальні заняття проводяться відповідно до розкладу логопеда та 

психолога, на роботу з кожною дитиною відводиться по 10-20 хвилин залежно від 

його вікових та індивідуальних особливостей, а також від стану мовлення. Одне з 

індивідуальних занять — залікове. 

11. Студенти відвідують заняття логопеда й своїх однокурсників, беруть 

активну участь в їх аналізі. За час практики кожному студенту необхідно взяти 

участь в обговоренні 28-30 занять. 

12. Аналіз занять, консультації логопедів, психологів і методиста практики 

проводяться залежно від розкладу занять і режиму дня даної групи дітей. 

13. Студенти можуть брати участь в роботі педагогічних рад НВК, засіданнях 

методоб’єднаннях логопедів і психологів міста. 

14. Студенти, що мають музичну освіту й грають на музичному інструменті 

(фортепіано), можуть проводити логоритмічні заняття з дітьми (за узгодженням з 

методистом, логопедами, психологами, адміністрацією НВК). 



15. Рекомендується здійснювати творчий підхід при організації психолого-

педагогічної практики студентів. 

16. Проведення практики у НВК здійснюється як цілеспрямований варіативно-

організований процес, що сприяє формуванню у студентів індивідуально 

педагогічного досвіду. Передбачається впровадження ряду варіантів проведення 

практики: 

Варіант № 1: 

— основне навчальне навантаження — практична робота у якості 

логопеда дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення; 

— додаткова — робота у якості дефектолога, спеціального 

психолога дошкільного закладу, вихователя. 

Варіант № 2: 

— основне навчальне навантаження — практична робота у якості 

шкільного логопеда учнів початкових класів; 

— додаткова — робота у якості дефектолога, спеціального 

психолога, вихователя продовженого  дня. 

Варіант № 3: 

— основне навчальне навантаження практична робота у якості 

дефектолога у класах корекційно-розвиваючого навчання; 

— додаткова — практична робота у якості логопеда, спеціального 

психолога у класі корекційно-розвиваючого навчання.  

Варіант № 4: 

— основне навчальне навантаження — практична робота у якості 

дефектолога з дітьми дошкільного і шкільного віку у корекційних та 

реабілітаційних групах; 

— додаткова –– практична робота у якості логопеда, спеціального 

психолога з дітьми дошкільного і шкільного віку у корекційних та 

реабілітаційних групах. 

17. Орієнтовний план проведення практики кожного дня: 

а) Режимні моменти: робота з батьками (обговорення поведінки, мовлення 



вдома, домашніх завдань дітей та ін.). 

б) Ранкова гімнастика, логопедична гімнастика: проведення артикуляційної, 

голосової, дихальної гімнастики та пальчикової. 

в) Проведення та відвідування логопедичних занять: фронтальних (25-

30 хв.), групових (15-30 хв.), індивідуальних (до 15-30 хв.); 

г) Проведення та відвідування занять психологічної корекції поведінки 

(групові заняття до 40 хв., індивідуальні — до 20-30 хв.); 

д) Проведення та відвідування занять психологічної корекції когнітивно-

пізнавального розвитку (групові заняття до 40 хв., індивідуальні – до 20-30 хв.); 

ж) Проведення та відвідування занять психологічної корекції емоційно-

комунікативного розвитку дітей (групові заняття до 40 хв., індивідуальні – до 20-

30 хв.);  

з) Логопедичне обстеження дитини (1,5 год.), обробка та аналіз результатів 

(1 год.). 

к) Психологічне (із застосуванням нейропсихологічних й 

психопатологічних методик) обстеження дитини (1,5 год.), обробка та аналіз 

результатів (1 год.). 

л) Організація дозвілля з дітьми із обмеженими психофізичними 

можливостями (1 год.). 

м) Самостійна науково-методична підготовка до занять (1 год.). 

н) Консультативно-просвітницька робота з логопедами, дефектологами, 

батьками та вихователями (1 год.). 

18. Студент організовує свою діяльність з урахуванням вимог і правил 

внутрішнього розпорядку НВК і графіка роботи логопеда. 

19. Студент зобов’язаний виконати всі передбачені цією програмою 

навчальні завдання. 

20. В період педагогічної практики студент повинен проявити себе як 

спеціаліст, який володіє необхідними теоретичними знаннями з дитячої і 

спеціальної психології, педагогіки, загальної та спеціальної методики української 

мови і логопедії, а також як компетентний фахівець — здатний мобілізувати в 



конкретній педагогічній ситуації наявні у нього знання й досвід.  

Результати спостережень і самостійної роботи студент повинен відобразити в 

щоденнику по практиці. 

21. На період практики один із студентів групи назначається старостою. В 

його обов’язки входить контроль за відвідуванням студентів, загальна організація 

роботи, виконання доручень керівника практики. 

22. Незадовільна оцінка з педагогічної практики означає невиконання 

навчального плану даного семестру. 

 

1.2. Управління діяльністю студентів у процесі педагогічної практики 

Керівництво полягає в розробці робочої програми виробничої логопедичної 

практики, організації бази практики, контролю, консультативно-методичній 

допомозі та оцінюванні практичної роботи студентів. 

Обов’язки факультетського керівника логопедичної практики 

 Керівник педагогічної практики призначається з числа викладачів кафедри. 

В його обов’язки входить: 

 планування, організація і оцінювання практики студентів ; 

 складання проекту рапорту про розподіл студентів за базами практик; 

 участь в обговоренні питань організації практики на засіданнях 

кафедри та на раді факультету; 

 організація та проведення настановчої і підсумкової конференції за 

результатами проходження виробничої логопедичної практики; 

 вибіркове відвідування занять, проведених студентами; 

 розробка пропозицій з удосконалення практики і прийняття заходів 

щодо усунення недоліків її організації; 

 забезпечення вчасного оформлення документації; 

 складання звіту за результатами проведення виробничої логопедичної 

практики. 

Обов’язки групового керівника 

Груповий керівник, він же методист із основної або додаткової 



спеціальності (призначається з числа викладачів кафедри):  

— керує діяльністю студентів на одній із баз практики, 

встановлює зв’язок з освітньою установою, проводить 

інструктивно-методичну роботу з педагогами закладу; 

— розподіляє студентів за групами, затверджує індивідуальні 

плани студентів, контролює їх виконання; 

— забезпечує проведення студентами практичної роботи, 

вибірково присутній на заняттях, організовує їх колективне 

обговорення; 

— організує відвідування студентами уроків і психокорекційних 

занять, проводить їх аналіз; 

— складає план-графік проведення студентами бінарних уроків 

логопедичних й психокорекційних індивідуальних занять; 

— організовує колективне обговорення проведених студентами 

відкритих заходів: 

— оцінює практичну роботу студентів; 

— проводить у ході практики методичні наради та семінари; 

— аналізує звітну документацію студентів про роботу під час 

практики і спільно з факультетським керівником виставляє 

оцінку за практику. Підсумковий бал за виконання студентом 

програми практики має комісійний характер і розраховується 

як середньозважена оцінка з-поміж балів за окремі змістові 

модулі; 

— надає науково-методичну допомогу співробітникам закладу, 

центру у проведенні роботи зі студентами. 

Обов’язки логопеда 

Учитель-логопед освітнього закладу повинен: 

— ознайомити студентів з контингентом дітей з порушеннями мовлення, з 

планами роботи в усіх наявних групах; 

— розподілити тематику логопедичних занять для проведення студентами в 



період педагогічної практики; 

— надавати студентам необхідну методичну допомогу при проведенні 

логопедичного обстеження, планування роботи, підбору дидактичного 

матеріалу та ін. 

— бути присутнім та брати участь в аналізі проведених студентами занять. 

— забезпечити контроль за планомірною роботою студентів із виконання 

індивідуального плану. 

— приймати участь у методичних об’єднаннях, проведених методистом. 

— розробляти пропозиції щодо удосконалення практики. 

— підготувати письмову характеристику на студентів під час їх роботи в даному 

закладі. 

 

Обов’язки дефектолога-вихователя 

Дефектолог-вихователь освітнього закладу: 

— ознайомить студентів з планами роботи, проводить відкриті уроки, заняття з 

дітьми організовує їх колективне обговорення; 

— знайомить студентів зі складом учнів класу або групи, їх особовими справами, 

відвідуваністю, дисципліною, результативністю; 

— разом з методистом зі спеціальності планує і розподіляє теми уроків, занять, 

складає план-графік проведення роботи і залікових уроків студентами; 

— закріплює за студентами по 2 учня для індивідуальної корекційної роботи; 

— консультує студентів при підготовці їх до проведення уроків, занять, 

затверджує конспекти майбутніх уроків, занять; 

— відвідує і аналізує уроки, заняття, що проводяться студентами; 

— дає характеристику студентам і оцінку їх практичній роботі; 

— вносить пропозиції з вдосконалення теоретичної і практичної підготовки 

студентів. 

 

 

 



ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА КАРТА ДИТИНИ 

1. Загальні дані: 

1.1. Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________  

1.2. Адреса _______________________________________________________________  

1.3. Дата і місце народження ________________________________________________  

1.4. Дані про батьків (освіта, професія місце роботи) ____________________________  

_________________________________________________________________________  

2. Дані анамнезу ________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

3. Стан здоров’я і розвитку (заповнюється лікарем або з його слів): 

3.1.  Загальна оцінка здоров’я учня (група за даними медичної карти) ______________  

3.2.  Ознаки підвищеної нервозності (відсутні; підвищена втомлюваність, знижена 

працездатність, пригнічений настрій, підвищена збуджуваність, спалах гніву, 

агресивність по відношенню до вчителів, відмова від контактів, загальних справ, 

схильність до руйнівних дій, садизм, інші ознаки – підкреслити)  

3.3. Перебуває на диспансерному обліку (з приводу чого?) _______________________  

4. Особливості навчальної діяльності (підкреслити): 

4.1. Успішність (погана успішність учня).  

4.2. Ставлення до навчання: позитивне, нейтральне, байдуже, негативне . 

4.3. Інтелектуальні можливості учня: високі, середні, низькі. 

4.4. Мотиви навчання: пізнавальний інтерес, усвідомлення необхідності 

навчатися, прагнення отримати оцінку, заслужити схвалення дорослих, прагнення 

уникнути покарання, прагнення до самоствердження у групі однолітків. 

5. Схема психоневрологічного дослідження: 

№ Сфера дослідження Методика дослідження Особливості функцій  

та виконання завдань  

1. Черепно-мозкові нерви Див. [2, с. 49-66] Праворуч (–, , +): Ліворуч (–, , +): 

ІІ –  

ІІІ –  

ІV –  

V –  

VІ –  

VІІ –  

VІІІ –  

ІХ, Х –  

ХІ –  

ХІІ –  

ІІ –  

ІІІ –  

ІV –  

V –  

VІ –  

VІІ –  

VІІІ –  

ІХ, Х –  

ХІ –  

ХІІ –  

2. Рухова сфера  Див. [2, с. 49-66] Рухи (бали) –  

Тонус м’язів –  

Рефлекси (–, , +)  

Інше – 

Рухи (бали) –  

Тонус м’язів –  

Рефлекси (–, , +) 

Інше – 

3. Увага Коректурна проба.  

Відшуковування чисел за Шульте. 

________________________________  



4. Пам’ять Див. [1; 2, с. 69; 3; 5; 6; 7]  

5. Комбінаторні, 

конструктивні здатності 

та просторові уявлення 

(наочно-дієве мислення) 

Дошки Сегена.  

Кубики Кооса.  

Заповнення недостатніх деталей. 

Заповнення пропущених літер.  

Складання слів з літер. 

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

6. Осмислення конкретних 

ситуацій (конкретно-

образне мислення) 

Розуміння сюжетних картинок, 

недоречностей у них. Оповідання 

за картинками. Розуміння розповіді  

 

7. Розвиток узагальненості 

мислення та наявність 

понять (абстрактне 

мислення) 

Назвати групу предметів, 

зображень або слів одним словом. 

Назвати відомі дерева, квіти, річки, 

міста і ін. 

Назвати протилежні за смислом 

слова (день-ніч, чорний-білий, 

купувати-продавати і ін.). 

Вказати пару слів (серед ряду пар), 

аналогічну за відносинами (ліс –

дерева, бібліотека – книги тощо). 

Розуміння переносного смислу 

алегоричних висловів, прислів’я. 

Завдання на класифікацію 

предметів, малюнків, слів, 

прислів’їв і ін. 

 

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

 

_________________________________  

 

 

_________________________________  

 

_________________________________  

8. Інтелект  Визначення рівня сформованості 

вищих психічних функцій за 

В.Ф. Шалімовим і Г.Р. Новіковою 

(бали за проби та група) 

«Конфліктна проба» –  

Проба на зміну позицій руки –  

Просторова організація рухів –  

Зорово-просторові операції –  

Проба на запам’ятовування і 

відтворення груп слів –  

Проба на встановлення послідовності 

подій –  

Проба на розуміння тексту –  

Група сформованості ВПФ _________ 

Запитання, на які може 

відповісти здорова 

дитина 5-6 років: 
1. Як твоє ім'я? Як ім'я твоєї мами, 

сестри, дідуся, бабусі? 

2. Ти дівчинка чи хлопчик (для 

дівчинки)? Ти хлопчик чи дівчинка 

(для хлопчика)? Ким ти будеш коли 

виростеш, чоловіком чи жінкою? 

3. Зараз день чи вечір (ранок чи вечір)? 

4. Ти любиш малювати? Якого кольору 

цей олівець, кофтинка, сукня? 

5. Скільки в тебе пальців на руці? 

Покажи мені 2, 3 пальчики. 

6. Скільки очей у ляльки, у тебе? Для 

чого потрібні очі, вуха? 

Запитання, на які може 

відповісти здорова дитина у 

7-8 років: 
1. Назви своє прізвище, ім'я, по батькові? 

2. Хто старший, ти чи твій брат, сестра? 

3. Скільки тобі років? А скільки тобі буде 

через рік, через 2 роки? 

4. Коли ти снідаєш – ввечері чи вранці? 

Обідаєш – вранці чи вдень? Що буває раніше 

– обід чи вечеря? День чи вечір? 

5. Де ти проживаєш? Ким працює твій тато? 

Ким ти хочеш бути? 

6. Яка зараз пора року – зима, літо, осінь, 

весна? Чому ти так вважаєш? 

7. Чому взимку буває сніг, а влітку його 

немає? 



7. Що роблять ложкою, олівцем, 

віником? 

8. Коли можна їздити на санчатах – 

взимку чи влітку? Чому? 

9. Коли можна купатися в річці – влітку 

чи взимку? Чому? 

10. Яких ти знаєш тварин, птахів? 

11. Хто більший, корова чи коза? Курка 

чи бджола? В кого більше ніг – у 

собаки чи півня? 

8. Що робить листоноша, лікар, вчитель? Або 

«Хто лікує, хто вчить?» 

9. Що більше, 8 чи 5; 5 чи 3? Полічи від 6 до 

9, від 5 до 3. 

10. Покажи свою праву руку, ліве вухо. Що 

розміщене справа, зліва? 

11. Що треба зробити, коли випадково 

поламаєш чужу річ? 

9. Особистість  Малювання на вільну або задану 

тему („дім – дерево – людина” і ін.) 

_________________________________  

 

 

Виявлені порушення (синдроми): _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

Попередній (орієнтовний) психоневрологічний діагноз: _____________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

П.І.Б, група студента ____________________________________________________________  

Дата дослідження ____________________ Підпис студента ___________________________  

Оцінка за виконання практичного завдання: _________ Підпис викладача ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

 

П.І.П. студента ____________________________________________________ курс, 

група ________________________________________________________ напрям 

підготовки ______________________________________________________ ДНЗ, 

група______________________________________________________ період 

проходження практики ________________________________________ керівник 

від кафедри дошкільної освіти____________________________________________

_______________  

1. Матеріальні, психолого-педагогічні умови проходження практики: матеріальні 

умови життєдіяльності групи, ДНЗ; партнерська взаємодія студента-практиканта з 

вихователем, вчителем-логопедом, керівником ДНЗ, керівником педагогічної 

практики; сприяння педагогічного колективу ДНХЗ виконанню завдань практики. 

2. Виконання завдань психолого-педагогічного і логопедичного дослідження: 

результати вивчення психолого-педагогічних особливостей розвитку дитини 

молодшого або старшого дошкільного віку; результати логопедичного 

обстеження мовлення дошкільника з порушенням мовленнєвої діяльності.  

3. Особливості організації навчально-виховної і корекційно- розвивальної роботи 

з дітьми дошкільного віку (характеристика організації видів діяльності): за якими 

програмами навчаються діти з порушеннями психофізичного розвитку в групі; 

відповідність розвивального середовища групи і ДНЗ особливим потребам 

дитини; розподіл обов’язків між вихователем і помічником вихователя; 

вихователем і вчителем-логопедом; аналіз педагогічної взаємодії різних фахівців, 

які опікуються розвитком, навчанням і вихованням дітей з мовленнєвими 

порушеннями; аналіз змісту і форм взаємодії ДНЗ з родинами дітей з особливими 

освітніми потребами.  

4. Аналіз результатів організаційно-педагогічної роботи: виконання освітньо-

виховних і корекційно-розвивальних завдань; організація дитячого колективу; 

володіння прийомами зосередження уваги дітей, заохочення, підтримання 

інтересу протягом спільної діяльності; рівень засвоєння знань з діагностики та 

корекції мовлення дітей дошкільного віку.  

5. Організаційно-методична робота: участь у заходах за річним планом ДНЗ; 

отримання консультацій, методичної допомоги (від керівника педагогічної 

практики, від кафедри, педагогів ДНЗ) і з яких питань.  

6. Особисті пропозиції і побажання щодо удосконалення організації 

пропедевтичної педагогічної практики. 

 

 

 

 

 



Додаток  

СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КАРТКИ  

I.3агальні відомості про дитину та ciм`ю.  

Прізвище, ім'я дитини__________________________________  

Дата народження_______________________________________  

Домашня адреса________________________________________  

Який дитячий заклад відвідує дитина_  

Дата вступу до дитячого закладу_____  

Рідна мова дитини_________________ 

 ім'я та по батькові, дата народження, стан здоров'я, місце роботи i посада батьків: 

Мати:_____________________________________________________________ 

Батько:____________________________________________________________ 

Скарги батьків:_____________________________________________________  

ІІ. Анамнестичні дані (психофізичний розвиток). Хід вагітності i пологів, коли 

дитина закричала Як протікав фізичний розвиток дитини (коли почала сидіти, 

ходити) Як захворювання перенесла Висновки огляду лікарів:  

Невролога _________________________________________________________ 

Окуліста __________________________________________________________ 

Отоларинголога ____________________________________________________ 

Психіатра__________________________________________________________ 

Стан моторики дитини: ______________________________________________ 

Стан загальної моторики:____________________________________________  

Стан дрібної моторики:______________________________________________ 

Ведуча рука дитини:_________________________________________________ 

Дані мовленнєвого розвитку дитини:  

Поява лепету_____________ 

перших слів__________  

фразового мовлення  

Чи переривався мовленнєвий розвиток дитини i з якої причини ____________  

Темп мовлення:_____________________________________________________ 

Загальне звучання мовлення: _________________________________________ 

Голос:_____________________________________________________________ 

Дихання:__________________________________________________________  

III. Будова артикуляційного апарату.  

Зуби Губи Язик Під'язикова Піднебіння вуздечка тверде м'яке нормальні, великі, 

замалі, рідкі, зайві, недостатня кількість, вікова зміна зубів. нормальні, товсті, 

вузькі, вкорочені, з розщепленням тісля хейло-пластики норма, великий, малий, 

довгий, короткий, вузький, широкий нормальна коротка відсутня нормальне 

високе (готичне) низьке вузьке широке наявність розщілини - повна нормальне 

вкорочене подвоєне відсутнє прикус часткова - норма; - після відкритий операції 

передній; - обтуратор відкритий боковий. Якісна характеристика стану 

артикуляційного апарату - характер м'язового тонусу (нормальний, в'ялий, 

надмірно напружений) - активність - обсяг руху (повний, неповний) - точність 

руху (чи наявний при цьому самоконтроль) - тривалість (уміння утримувати 

мовленнєвий орган у потрібному положенні протягом певного відрізку часу) - 



темп (нормальний, прискорений, уповільнений) - переведення з одного руху на 

інший - наявність сінкінезій, асиметрії pyxiв - рухливість м'язів мімічної 

мускулатури. - активність жування, ковтання - наявність слинотечі  

ВИСНОВКИ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

ІV. Зв'язне мовлення. 1 .Бесіда: Як тебе звати? Як твоє прізвище?  

Скільки тобі років?  

Ти дівчинка чи хлопчик?  

Як звати маму, тата? Ким вони працюють?  

Ким ти будеш, коли виростеш?  

Чи є у тебе братик чи сестричка? Як їх звати? Скільки їм років?  

Які іграшки є у тебе вдома?  

2.Розповідь добре знайомої казки.  

З. Розповідь за сюжетним малюнком.  

4.Розповідь за сepiєю малюнків.____  

5.Складання розповіді-опису про предмет. Висновки з обстеження зв'язного 

мовлення:________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

V. Лексико-граматична будова мови.  

1 .Назвати частини предмета: стілець машина лялька  

2.Рівень узагальнення: вишня, яблуко, груша, слива тарілка, чайник, ложка, чашка 

морква, огірок, цибуля, картопля шафа, диван, стіл, ліжко  

3.Словник ознак а)Лимон який? Лисиця яка? б) Підбір слів з протилежним 

значенням: великий, холодний, твердий твердий світлий тупий довгий далекий 

добрий  

4.Словник дієслів. Що робить продавець? лікар балерина двірник листоноша 

5.Доповнітъ речення: З тарілки їдять, a із склянки ... Очима бачать, а вухами ... 

Вночі сплять, а вдень ... Лікар лікує, а вчитель ... Стіл близько, а вікно ... 

Висновки про словниковий запас: світлий довгий добрий Розуміння окремих 

граматичних форм:  

1 .Покажи олівцем ручку ручкою книжку ручкою олівець Де огірок - огірки 

солдат - солдати Що намалював Саша? Що намалювала Саша? Поклади олівець в 

(на__, за__, під__, біля ^_ ) коробку (и). Де жовта? жовте? жовтий? жовті? 

2.Словотворення та словозаміна: а)утворення прикметників від іменників: сумка 

із шкіри, вона яка? стілець з дерева, він який? склянка із скла, вона яка? ручка із 

пластмаси, вона яка? б)пестливе значення слів: заєць Женя лисиця вода стілець 

сонце ялина в)утворення множини іменників від одиниці: стіл рука вікно дерево 

вухо око г)утворення родового відмінку множини: тарілка яблуко діти горобець 

каченя будинок стіл вухо квіти З. Відмінювання іменників: Називний відмінок 

однини Хто є у дідуся? -//- множини Хто є у дівчинки? Родовий відмінником з 

прийм. "у", "без", "від" У кого на голові є роги? Хто без ріг? Без копит? Хто від 

кого тікає? Давальний відмінок однини Що кому? -//- множини Орудний відмінок 



однини Хто чим живиться? -//- множини Орудний відмінок з прийменниками з", 

"за" Хто з ким грається? Хто за ким стоїть? Місцевий відмінок На кому густе 

хутро? На чиєму тулубі є пір'я?  

4.Узгодження іменника з числівником. - Порахуй, скільки у дівчинки кошенят? 

Цуценят? Курчат?  

5.Узгодження іменника з прикметником. Які кошенята за кольором? Яке кошеня 

ти б узяв co6i? Якому кошеняті ти б дав молока першому? б. Вживання 

прийменників Де ручка? Куди поклала? (в вазу, в коробку, на підлогу, під зошит, 

на стіл, за книжку, біля зошита). Звідки взяла? (з вази, з коробки, зi столу, з 

підлоги, з-за книжки, з-під зошита).  

7.Складання речення за малюнком (поширення речення, скорочення). Висновки 

про стан граматичної будови мови (словозміна, словотвір та структура речення): 

V1. Обстеження звуковимови  

Звуки Вимова звуку ізольована  

Самостійна вимова  

Відображена вимова  

Характер дефекту с сь 3 зь - ц ць ш ж ч дз, здь дж л ль р рь к, г x, г в, ф п,б д,т и 

Висновки про стан звуковимови: VІІ. Обстеження фонематичних процесів  

1.Фонематичне сприймання. Впізнати предмет (слова-пароніми) оси-коси коза-

коса коси-кози зуб-суп мишка-миска лак-рак білка-гілка кріт-кріт Сприйняти звук 

серед звуків [у]: а, у, о, и, у [н]:б, т, н, п, н [с]:ц, с, з, ш, с, ц [л]: л, в, л, й, р, л [р]:р, 

л, р, р, й, в на тілі слів [ с ], просо, сом, ніс, ніж [ ц ], цукерки, сумка, посуд, яйце, 

галка [ р ], рибалка, Листя, порошок, повидло Повторити ряд складів: Па - ба - да 

Ла-ля Ша-жа Да - та - да Ма - ба - ка Ра-ла Ша-са Хо - го - хо Да - ба - та Ра - ря Со 

- шо Ба - бо - бу - ба Сприйняти вірно вимовлене слово: подушка, потушка, 

подужча, одушка, подушк  

2.Фонематичні уявлення Розкласти малюнки на дві купки. р-л с-ш ц-ч б-п …  

3. Звуковий та складовии аналп слова Визначити у слові І звук Останній 

Послідовність Голосні Склади око мак сом зуби хмара літаки Знайти спільний 

звук у виголошених словах: сир, корова, трава, вітер лопатка, поле, клей, пенал 

серветка, сум, посередині, весна кішка, шафа, куліш, каша  

4.3вуковий та складовий синтез слова із поданих звуків скласти слово: л, е, в м, о, 

р, е с, т, i, л із складів скласти слово: л1, то са, док шко, ляр ма, ши, на ве, ле, тень 

Висновки про стан сформованості фонематичних процесів: VШ. Висновок 

практиканта щодо мовленнєвого порушення  

Картка складена:___________________________________________________ 

(Прізвище, ім'я та по-батькові студента)  

Курс_____________група____________  

 Дата складання_____________________20__р. 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИТИНИ 

1. Загальні відомості про дитину 

- Прізвище, ім'я, по-батькові, вік. 

- Відомості про родину та особливості сімейного виховання. 

- Соціально-економічна характеристика родини. 

- Найбільш авторитетні та найулюбленіші для дитини члени родини. 

- Члени родини, з якими дитина проводить найбільше часу. 

- Стиль сімейного виховання (гіперопіка, гіперпротекція, потурання). 

- Стан здоров'я дитини (діагнози, особливості психофізичного 

розвитку). 

2. Інформація про розвиток особистості дитини 

- Індивідуальні особливості, які мали прояв ще в ранньому дитинстві. 

- Динаміка і характер змін в процесі розвитку особистості дитини. 

- Кризові і психотравмуючі ситуації в житті дитини (гострі чи 

хронічні). 

3. Індивідуальні психологічні особливості особистості дитини 

- Тип темпераменту, особливості вищої нервової діяльності (загальна 

активність, темпові характеристики діяльності, співвідношення 

Продовження додатку 4 

- збудження і гальмування, рухливість-інертність, витривалість, 

стресостійкість, інтровертованість-екстравертованість, адаптивність та ін.) 

- Особливості емоційної сфери (переважаючий настрій, інтенсивність 

емоційних реакцій). 

- Самооцінка (адекватна-неадекватна, завищена-занижена, 

впевненість у собі, своїх силах). 

- Особливості характеру: сильні та слабкі сторони характеру. 

- Сфера інтересів (шкільні і позашкільні захоплення та інтереси, 

наявність, стійкість, стереотипність, адекватність). 

- Ставлення до провідної діяльності (гри) відповідно віку. 

- Пізнавальна активність. Здібності. 

- Вольові якості (самоконтроль, наполегливість, цілеспрямованість, 

організованість, дисциплінованість, відповідальність). 

4. Статус і особливості взаємостосунків у дитячому колективі: 

лідер (офіційний, неофіційний), прийнятий, ізольований, відкинутий; 

товариський, нетовариський; ініціативний, залежний, агресивний, соціальна 

компетентність тощо. 

5. Рівень розвитку пізнавальних процесів: сформованість та 

особливості відповідно віку, сприймання, пам’яті, уваги, мислення, уяви, 

мовлення, інтелектуальні здібності, обізнаність. 

6. Складності у вихованні та навчанні дитини 

- Характер складностей дитини (навчальні складності, відхилення в 

поведінці, емоційні проблеми, у чому вони проявляються). 

- Аналіз причин ускладнень. 



- Прогноз подальшого розвитку дитини. 

7. Рекомендований індивідуальний підхід у навчанні та вихованні 

дитини 

- Постановка навчальних і виховних задач у роботі з дитиною. 

- Рекомендації педагогам. 

- Рекомендації батькам. 

 

 

 


