


 



Анотація 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логодидактика» складена 

к.пед.н., доцентом Шапочкою Катериною Анатоліївною відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів (Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність 012 

«Дошкільна освіта», Освітня програма: Спеціальна освіта (Логопедія)). 

У сучасній загальній та спеціальній педагогіці декларується положення про 

необхідність раннього виявленння і подолання порушень у психофізичному розвитку 

дитини. Це має виключно важливе значення для формування особистості дитини, для 

підготовки її до шкільного навчання. Студентам, майбутнім дошкільним педагогам, 

вихователям необхідно мати уявлення про загальні питання логодидактики, історії логопедії. 

Зміст сучасних моделей навчання, їх принципи, форми і методи, традиційні та новітні 

методи оцінювання навчальних досягнень дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, 

труднощі у навчанні, розвивальне і когнітивне навчання. Логодидактика теоретично 

обґрунтовує особливості процесу навчання дітей із ПМР сприяючи підготовці фахівців –

практиків. 

Мета курсу – збагачення студентів сучасними теоретичними досягненнями, надання 

знань з корекційної педагогіки і психології; допомогти студентам, майбутнім спеціалістам у 

галузі дошкільної освіти, на основі активної самостійної роботи систематизувати, 

уточнювати та поширювати свої знання з логодидактики, засвоїти прийоми виявлення, 

корекції та попередження порушень психофізичного розвитку. 

Основним завданням курсу є: надання студентам достовірних знань в галузі 

логодидактики, уявлень про сучасні моделі навчання, їх принципи, форми і методи, 

традиційні та новітні методи оцінювання навчальних досягнень дітей з порушеннями 

мовленнєвого розвитку, труднощі у навчанні, розвивальне і когнітивне навчання.  

Ключові слова: логодидактика, порушення мовлення, форми, методи, моделі 

навчання, оцінювання, навчальні досягнення, діти з особливими освітніми потребами, діти з 

мовленнєвими потребами 

 

Annotation 

"Didactics of Speech Therapy" program of normative academic discipline is made by PhD, 

Associate Professor Kateryna Shapochka in accordance with the educational-professional program 

of bachelors (Field of knowledge 01 Education / Pedagogy, Specialty 012 "Preschool education", 

Educational program: Special education (Speech therapy)) 

In modern general and special pedagogy, the provision on the need for early detection and 

overcoming of disorders in the psychophysical development of the child is declared. This is 

extremely important for the formation of the child's personality, to prepare him for school. Students, 

future preschool teachers, educators need to have an idea of the general issues of speech didactics, 

the history of speech therapy. The content of modern models of learning, their principles, forms and 

methods, traditional and new methods of assessing the educational achievements of children with 

speech disorders, learning difficulties, developmental and cognitive learning. "Didactics of Speech 

Therapy" theoretically substantiates the peculiarities of the learning process of children with speech 

disorders.  

The purpose of the course is to enrich students with modern theoretical achievements, 

provide knowledge of correctional pedagogy and psychology; to help students, future specialists in 

the field of preschool education, on the basis of active independent work to systematize, clarify and 



disseminate their knowledge of logic didactics, to learn techniques for detecting, correcting and 

preventing disorders of psychophysical development. 

The main task of the course is: to provide students with reliable knowledge in the field of 

didactics of speech therapy, ideas about modern learning models, their principles, forms and 

methods, traditional and modern methods of assessing academic achievement of children with 

speech disorders, learning difficulties, developmental and cognitive learning. 

Key words: speech didactics, speech disorders, forms, methods, learning models, 

assessment, educational achievements, children with special educational needs, children with 

speech needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логодидактика» складена 

к.пед.н., доцентом Шапочкою Катериною Анатоліївною відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність 012 

«Дошкільна освіта», Освітня програма: Спеціальна освіта (Логопедія) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання логодидактики, 

історії логопедії, зміст сучасних моделей навчання, їх принципи, форми і методи, традиційні 

та новітні методи оцінювання навчальних досягнень дітей з порушеннями мовленнєвого 

розвитку, труднощі у навчанні, розвивальне і когнітивне навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення курсу «Логодидактика» здійснюється у 

тісному зв’язку з іншими навчальним дисциплінами. Методологічні основи засвоєння курсу 

становлять такі навчальні дисципліни: вікова фізіологія і валеологія, загальна педагогіка, 

психологія дитяча, основи дефектології та логопедії, логопедія з практикумом, 

нейропсихологічі основи пізнавальної діяльності дітей з ТПМ, ігри в логопедичній роботі. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Загальні 

питання теорії логодидактики ( Філософські та соціокультурні засади спеціальної освіти. 

Правові основи спеціальної освіти. Основні поняття і терміни. Сучасні моделі навчання. 

Розвивальне і когнітивне навчання. Корекційно-превентивне навчання. Принципи, форми і 

методи навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (ПМР). Шляхи реалізації 

загальнодидактичних принципів навчання дітей з ПМР. Спеціальні психофізичні та 

психолого-педагогічні принципи навчання дітей із ПМР. Форми. Освітні технології і методи 

навчання дітей із ПМР.). Оцінювання навчальних досягнень дітей із ПМР (Традиційні і 

сучасні методи оцінювання знань учнів з ПМР (на матеріалі граматики, читання, орфографії, 

лексичного запасу). Підходи до оцінювання знань, умінь та навичок учнів із ПМР). Труднощі 

у навчанні дітей із ПМР: причини, прогнозування. Запобігання (Визначення 

першопричини труднощів у навчанні дітей із ПМР (діагностика стану сформованості 

синтетичних структур). Діагностики рівнів розвитку та сформованості навчальних 

здібностей у дітей із ПМР. Діагностики рівнів розвитку лінгвістичних здібностей у дітей із 

ПМР. Шляхи інтенсифікації процесу навчання дітей із ПМР. Концепція державного 

стандарту освіти учнів з ПМР. Формування у дітей із ПМР базисних інваріантних дій та 

операцій. Фреймовий підхід. Гештальтний підхід. Нетрадиційні методи навчання дітей із 

ПМР). 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – озброїти студентів сучасними знаннями корекційної педагогіки і 

психології; допомогти студентам, майбутнім спеціалістам у галузі дошкільної освіти, на 

основі активної самостійної роботи систематизувати, уточнювати та поширювати свої знання 

з логодидактики, історії логопедії, засвоїти прийоми виявлення, корекції та попередження 

порушень психофізичного розвитку. 

Основним завданням курсу є: надання студентам достовірних знань в галузі 

логодидактики, уявлень про зміст сучасних моделей навчання, їх принципи, форми і методи, 

традиційні та новітні методи оцінювання навчальних досягнень дітей з порушеннями 

мовленнєвого розвитку, труднощі у навчанні, розвивальне і когнітивне навчання. 

 

 



 

Програмні результати навчання:  

Визначені стандартом вищої освіти 

ПРН 1 – знати етичні та правові норми, які регулюють відносини людини до 

суспільства, оточуючого середовища, вміти враховувати їх у власному житті і професійній 

діяльності; 

ПРН 2 – розуміти сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії;  

ПРН 6 – уміти на науковій основі організувати свою працю, використовувати 

найновіші методи; 

ПРН 7 – володіти знаннями основ виробничих відносин, готовністю для кооперації з 

колегами та до роботи в колективі, знати основи педагогічної майстерності; 

ПРН 8 – вміти набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні 

освітянські технології; 

ПРН 9 – володіти державною мовою України; 

ПРН 10 – знати основні державні документи, правові та нормативні акти з питань 

виховання і навчання, соціального захисту дітей; 

ПРН 14 – знати програмно-методичні документи і матеріали; 

ПРН 15 – знати методи психолого-педагогічної діагностики розвитку дитини;  

ПРН 17 – знати ефективні форми і методи роботи з батьками; 

ПРН 18 – здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до дітей; сприяти 

розвитку здібностей і задатків; 

ПРН 19 – застосовувати систему педагогічних впливів, які ґрунтуються на 

національних традиціях, педагогіці співробітництва, гуманного ставлення до дитини; 

ПРН 20 – проводити діагностичне обстеження дошкільника, аналізувати рівень 

розвитку знань і умінь, здійснювати різні види спостереження, співпрацювати з сім’єю; 

ПРН 26 – керуватися в своїй педагогічній діяльності принципами загальнолюдської 

моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, опори на любов до 

батьків, рідного краю, дбайливого ставлення до навколишнього середовища; 

ПРН 27 – забезпечувати набуття дітьми життєвого досвіду, знань, умінь і навичок, 

необхідних для їх подальшого навчання в школі;  

ПРН 28 – узагальнювати досвід, впроваджувати кращий педагогічний досвід у 

власній педагогічній роботі з дітьми;  

ПРН  29 – підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; 

ПРН 30 – здійснювати психо-корекційний вплив на дітей, які мають порушення 

психофізичного розвитку, які знаходяться в кризовому стані та конфліктних ситуаціях.  

Визначені вищим навчальним закладом 

ПРН 1 – складання діагностувальних завдань щодо з’ясування в дітей сформованості 

рівнів розвитку комунікативно-мовленнєвого розвитку; 

ПРН 2– володіння певною сукупністю знань, умінь і навичок, що забезпечують 

ефективну організацію різних видів діяльності в дошкільному навчальному закладі;  

ПРН 3– співпрацювання з різними партнерами (колеги – батьки – діти дошкільного 

віку), виконання різних ролей та функцій у колективі щодо організації різних видів 

діяльності в дошкільному навчальному закладі;  

ПРН 5– конструювання занять, розваг, свят, дозвілля з дітьми різних категорій і за 

різних соціальних умов; 



ПРН 7– використання інноваційних методичних прийомів (дискусія, створення 

ігрових імітаційних моделей, графічних моделей, методів комп’ютерного моделювання, 

методу шоу-технологій, методу презентацій тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

Інтегральна компетентність: Здатність самостійно і комплексно розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі розвитку, навчання і 

виховання дітей раннього і дошкільного віку із застосовуванням теорії і методики 

дошкільної освіти в типових і невизначених умовах системи дошкільної освіти  

Загальнопредметні компетентності:  

Загальнопредметні:  

ЗК-1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, 

креативного) мислення.  

ЗК -2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК -3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми. 

ЗК -4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК -5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків своїх 

дій 

ЗК -6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

ЗК -7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики. 

ЗК -8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 

норм. 

ЗК -9. Здатність до вільного спілкування і співпраці державною та рідною мовами 

(усно і письмово). 

ЗК-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК -11. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників 

освітнього процесу. 

ЗК -12. Здатність до управління якістю роботи, що виконується. 

ЗК -13. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати спільних 

цілей 

ЗК -14. Здатність до проектної організації діяльності 

Фахові компетентності:  

ФК -1. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

ФК -2. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ФК -3. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення та 

свідомості у дітей раннього і дошкільного віку. 

ФК -4. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень про 

предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення предметів; розвитку 

самосвідомості (Я дитини і його місце в довкіллі). 

ФК -5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу 

спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 



ФК -6. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної і української 

(державної) мов.  

ФК -7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно визнаних 

морально-етичних норм і правил поведінки. 

ФК-18. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх можливостей (інклюзивна 

освіта: здатність збагачувати досвід інклюзивної освіти в Україні та інших державах світу;  

 здатність розуміти значення комплексного підходу у наданні корекційних освітніх 

послуг в інклюзивному середовищі;  

 здатність розуміти основні положення інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

 володіти базовими уявленнями про категорії осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку, які є суб’єктами інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти принципи державної політики у сфері інклюзивної освіти, шляхи 

вирішення актуальних проблем інклюзивної освіти; 

 здатність володіти дослідницькими навичками з вивчення актуальних проблем 

розвитку інклюзивної освіти в сучасному світи; 

 здатність володіти сучасними уявленнями про принципи організації, навчально-

методичне забезпечення та механізми практичної роботи з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах з 

інклюзивною формою навчання;  

 здатність використовувати професійно-профільовані знання у здійснені інформаційної 

роботи серед населення з питань колекційної та інклюзивної освіти.) 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Філософські та соціокультурні засади спеціальної освіти. Правові основи 

спеціальної освіти. Основні поняття і терміни. 

Тема 2. Сучасні моделі навчання. 

Розвивальне і когнітивне навчання. Корекційно-превентивне навчання. 

Тема 3. Принципи, форми і методи навчання дітей з порушеннями мовленнєвого 

розвитку (ПМР) 

Шляхи реалізації загальнодидактичних принципів навчання дітей з ПМР. Спеціальні 

психофізичні та психолого-педагогічні принципи навчання дітей із ПМР. Форми. Освітні 

технології і методи навчання дітей із ПМР. 

Тема 4. Традиційні і сучасні методи оцінювання знань учнів з ПМР (на матеріалі 

граматики, читання, орфографії, лексичного запасу). 

Тема 5. Підходи до оцінювання знань, умінь та навичок учнів із ПМР.  

Тема 6. Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей із ПМР (діагностика 

стану сформованості синтетичних структур) 

Діагностики рівнів розвитку та сформованості навчальних здібностей у дітей із ПМР. 

Діагностики рівнів розвитку лінгвістичних здібностей у дітей із ПМР. 

Тема 7. Шляхи інтенсифікації процесу навчання дітей із ПМР.  

Концепція державного стандарту освіти учнів з ПМР. Формування у дітей із ПМР 

базисних інваріантних дій та операцій.  



Тема 8. Фреймовий підхід. Гештальтний підхід. Нетрадиційні методи навчання дітей 

із ПМР. 
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