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ВСТУП
Навчальну

програму

укладено

згідно

з

вимогами

Європейської

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання.
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати здобувач другого
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму
вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Логоритміка з методикою
викладання», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
Міждисциплінарні зв’язки:
внутрішньосистемні: з педагогікою, різними галузями спеціальної
педагогіки:

сурдопедагогіки,

тифлопедагогіки,

олігофренопедагогіки;

методиками навчання рідної мови, математики; з логопедичної ритмікою,
загальною і спеціальною психологією;
міжсистемні: звʼязки з медико біологічними і лінгвістичними науками.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи логоритмiки.
2.

Логоритмка

в

системі

корекцiйно-реабiлiтацiйної

роботи

при

різних вадах мовлення.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу є ознайомлення здобувачів другого з особливостями
рухової сфери у дітей з порушеннями мовлення та ормування у них умінь
проведення логоритмічних занять з урахуванням вимог, які висуваються на
сучасному етапі до вчителя-логопеда.
Завдання курсу:
 надання студентам теоретичних знань про особливості розвитку дітей з
мовленнєвими порушеннями;
 формування у студентів категоріальних понять з логопедичної ритміки;



формування

у

студентів

уміння

правильного

структурування

логоритмічних занять з дітьми з порушеннями мовлення;
 прищеплення особливого ставлення до дітей з мовленнєвими
порушеннями;
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– основні поняття категоріального апарату, принципи, завдання і методи
логоритмічної роботи при порушеннях мовлення; історичні аспекти її
становлення;
– основні показники нормативного і патологічного розвитку моторної і
мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих розладах;
–

клінічну

типологію

і

психолого-педагогічну

характеристику

контингенту, який займається логопедичною ритмікою;
– основні напрями в системі профілактичних заходів і методиці
діагностичної і корекційної логоритмічної роботи при порушеннях моторики і
мовлення;
уміти:
–

виявляти

особливості

моторних

і

мовленнєвих

функцій,

диференціювати їх від нормативного розвитку;
–

визначати

клінічну

типологію

мовленнєвої

патології,

рівень

мовленнєвого і моторного розвитку.
 використовувати різні методи та прийоми навчання та виховання в
процесі

проведення

логоритмічних

занять,

виходячи

з

пізнавальних

можливостей та перспектив розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями;
 здійснювати специфічний та індивідуальний підхід до дітей з
порушеннями мовлення на основі знань про структуру їх дефекту, умов
виховання, здібностей, мотивації.
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
Загальні компетентності:
КЗ-1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного,
креативного) мислення.
КЗ-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел.
КЗ-3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми.
КЗ-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
КЗ-5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків
своїх дій
КЗ-6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді.
КЗ-7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики.
КЗ-8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і
правових норм.
КЗ-9. Здатність до вільного спілкування і співпраці державною та рідною
мовами (усно і письмово).
КЗ-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій.
КЗ-11. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників
освітнього процесу.
КЗ-12. Здатність до управління якістю роботи, що виконується.
КЗ-13. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати
спільних цілей
КЗ-14. Здатність до проектної організації діяльності
Спеціальні (фахові компетентності):

КС-1. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових
якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність,
свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага).
КС-2.

Здатність

до

розвитку

допитливості,

пізнавальної

мотивації,

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку.
КС-3. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм
мислення та свідомості у дітей раннього і дошкільного віку.
КС-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).
КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як
засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими.
КС-6. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної і
української (державної) мов.
КС-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно
визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.
КС-8. Здатність до національно-патріотичного виховання

дітей раннього і

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до
державних символів України).
КС-9. Здатність до виховання у дітей інтересу і поваги до національних
традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів.
КС-10.. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок
безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі і довкіллі.
КС-11. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок
екологічно доцільної поведінки і діяльності у природі.
КС-12. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку
естетичного ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання
творів мистецтва.

КС-13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку
елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності
(слово, звуки, фарби тощо).
КС-14. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку досвіду
самостійної творчої діяльності у різних видах мистецтва (образотворче,
музичне, театральне).
КС-15. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку,
корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової
активності.
КС-16. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньомовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна)
діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.
КС-17. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок
здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури)
особистості.
КС-18. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей
раннього і дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх
можливостей (інклюзивна освіта).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 години/ 2 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
КРЕДИТ 1. Основи логоритмiки
Тема 1. Змiст логоритмiки. Історичнi аспекти музично-ритмiчного
логопедичного

виховання. Принципи,

методи

i

прийоми

навчання

в

логопедичнiй ритмiцi.
Основні поняття «логопедичної ритміки». Об’єкт, предмет та завдання
логопедичної ритміки. Особливості логопедичної ритміки. Психофізіологічні
механізми взаємодії рухів та мовлення. Суть та особливості музично-

ритмічного впливу на дітей дошкільного віку. Основні завдання музичноритмічного та логоритмічного виховання дітей.
Основні

поняття

теми:

рух,

рухові

вміння,

рухова

навичка,

психомоторний розвиток, ритміка, музичний ритм, музично-ритмічне відчуття,
музично-ритмічне виховання, музично-ритмічне почуття, логопедична ритміка.
Тема 2. Психофiзiологiчний механiзм зв’язку руху i мовлення
Тема З. Особливостi та структурнi ланки логопедичної ритмiки
Тема 4. Засоби логоритмiки
Основні музично-рухові засоби логопедичної ритміки у корекційній
роботі з

дітьми дошкільного віку. Основні рухово-мовленнєві засоби

логопедичної ритміки у корекційній роботі з дітьми дошкільного, які мають
мовленнєві порушення. Особливості використання засобів логопедичної
ритміки у корекційній роботі вчителя-логопеда.
Основні поняття теми: ходьба, дихання, артикуляція, голос, тонус м’язів,
загальні вправи, корекційні вправи, регуляція тонусу м’язів, активізація уваги,
стійкість уваги, перерозподіл уваги, музичний супровід.
Тема 5. Музичні засоби логопедичної ритміки
КРЕДИТ 2. Логоритмка в системі корекцiйно-реабiлiтацiйної роботи
при різних вадах мовлення
Тема б. Обстеження психомоторних i сенсорних функцiй у осiб iз вадами
мовлення
Тема 7.

Логопедична

ритмiка

в системi комплексної психолого-

педагогiчної роботи з корекцiї заїкання
Загальна характеристика заїкання. Зміст та структура логоритмічних
занять із дітьми, які мають заїкання.
Основні поняття теми: загальне недорозвинення мовлення, фонетикофонематичне недорозвинення мовлення, дислалія, дизартрія, порушення
голосу, ринолалія, заїкання, логоритмічний вплив, ігрова діяльність, слухова

увага, мовленнєвий слух, фонематичне сприйняття, артикуляційна моторика,
фізіологічне дихання, мовленнєве дихання, розвиток голосу.
Тема 8. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної роботи при дисфонiї,
дислалiї, ринолалiї, дизартрiї
Особливості ігрової діяльності із дислалією, ринолалією, дизартрією.
Основні напрямки корекційно-розвивальної роботи при ФФНМ. Підготовчі ігри
з розвитку артикуляційної та загальної моторики, слухової уваги. Ігри для
розвитку фонематичного сприймання, аналізу та синтезу. Ігри для формування
правильної звуковимови. Ігри для навчання дитини грамоті. Методика
організації ігрової діяльності дітей із ФФНМ. Особливості використання ігор в
логопедичній роботі з метою подолання ФФНМ. Принципи добору ігрового
матеріалу на різних етапах корекційної роботи.
Тема 9. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної роботи при алалiї
Тема 10. Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйної роботи з
вiдновлення мовлення у хворих iз афазією
Особливості ігрової діяльності дітей із системним недорозвиненням
мовлення (дитячою афазією). Напрями та періоди логопедичної корекції
загального недорозвинення мовлення у дітей. Дидактична гра, як засіб
колекційного навчання та виховання дітей із ЗНМ. Ігри для активізації
мовленнєвого спілкування. Ігри, що сприяють розвитку лексико-граматичної
сторони мовлення. Ігри, спрямовані на розвиток зв`язного мовлення. Методика
організації та проведення ігор в групах для дітей із ЗНМ на різних етапах
корекційної роботи. Методичні вимоги до використання словесних та
настільно-друкованих

ігор

у

процесі

подолання

ЗНМ.

Особливості

використання ігор із правилами та творчих ігор в корекційній робо
3. Рекомендована література
базова:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. СП6.: КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с.
3. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г. Р. Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
додаткова:
1. Большакова. С. Е. Формирование мелкой моторики: игры и
упражнения / С. Е. Большакова. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. (Логопед в
ДОУ).
2. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: метод. пособие. — СП6:
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4.

Галкина

Г.

Г.,

дубинина

Т.

И.

Пальцы

помогают

говорить: коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей / Г. Г.
Галкина, Т. И. дубинина. – М. : Издательство «Гном и д», 2006. – 40 с.
5. Гомля В., Федорович Л. Артикуляцiйна гiмнастика. Методичнi
рекомендацiТ для логопедiв, учителiв i вихователiв загальноосвiтнiх i
спецiальних

навчальних

Кременчук: Християнська

закладiв
Зоря,

/

За

наук.

2008. – 74

ред.

Л.

Федорович. –

с. (Методичний

комплекс

логопедапрактика).
6. Громова О. Н. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей /50
упр. с муз. сопровождением : учебно-практ. пособие / О. Н. Громова, Т. А.
Прокопенко. – М. : ГНОМ и д, 2002. – 64 с.
7. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с
детьми 3-4 лет / М. Ю. Картушина. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 144 с.
8. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду
методическое пособие / М. Ю. Картушина. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 192 с.
9. Касицына М. А. Коррекционная ритмика // Комплекс практических
материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с

ЗПР / М. А. Касицына, И. Г. Бородина. – М. : Изд. ГНОМ и д, 2005. –
216с. (Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях
детского сада).
10. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая
гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения: приложение к комплекту
тетрадей для закрепления произношения звуков у дошкольников / В. В.
Коноваленко, С. В. Коноваленко. – Изд. 2-е, доп. – М.: Издательство «Гном
и д», 2007. – 16 с.
11. Кузнецова Е. В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для
детей

с ЗНР. Методика

коррекционно-восстановительной

работы

с

детьми 3-4 лет; конспекты занятий, игры и упражнения / Е. В. Кузнецова. – М. :
Гном и д, 2002. – 128 с.
12. Лопухина И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение / и. с. Лопухина. – 2е изд. – СП6: КОРОНА принт, 2004. – 128 с.
13. Микляева Н. В. Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ: [пособие

для

воспитателей

и

логопедов]

/

Н.

В.

Микляева,

О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 112 с.
14. Новиковская О. А. Логоритмика для дошкольников в играх и
упражнениях

:

[практическое

пособие

для

педагогов

и

родителей]

/ О.А. Новиковская. – СПб. : КОРОНА-принт, 2005. – 272 с.
15. Програми з логоритмiки для спецiальних загальноосвiтнiх шкiлiнтернатiв для дiтей iз важкими порушеннями мовлення (1-4 класи). – Донецьк,
2007.
16. Руденко В. И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов,
студентов и родителей / В. И. Руденко. – Изд. 4-е. – Ростов н/д: Феникс, 2006. –
288 с. (Мир вашего ребенка).
4.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування студентів,
перевірка самостійної роботи студентів, тестування.
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1.

Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів –

Галузь знань
0101 Педагогічна освіта
Спеціальність
012 Дошкільна освіта

Індивідуальне
науково-дослідне
завдання –
Загальна кількість
годин –
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2,2 год.
самостійної роботи
студента – 8 год.

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Нормативна

Семестр
-й
Лекції
2
Практичні, семінарські
ступень:
бакалавр

Лабораторні
Самостійна робота
Вид контролю:

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.:
80 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33 % / 67 %).

2.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати здобувач другого
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму
вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Логоритміка з методикою
викладання», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
Міждисциплінарні зв’язки:
внутрішньосистемні: з педагогікою, різними галузями спеціальної
педагогіки:

сурдопедагогіки,

тифлопедагогіки,

олігофренопедагогіки;

методиками навчання рідної мови, математики; з логопедичної ритмікою,
загальною і спеціальною психологією;
міжсистемні: звʼязки з медико біологічними і лінгвістичними науками.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи логоритмiки.
2.

Логоритмка

в

системі

корекцiйно-реабiлiтацiйної

роботи

при

різних вадах мовлення.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу є ознайомлення здобувачів другого з особливостями
рухової сфери у дітей з порушеннями мовлення та ормування у них умінь
проведення логоритмічних занять з урахуванням вимог, які висуваються на
сучасному етапі до вчителя-логопеда.
Завдання курсу:
 надання студентам теоретичних знань про особливості розвитку дітей з
мовленнєвими порушеннями;
 формування у студентів категоріальних понять з логопедичної ритміки;


формування

у

студентів

уміння

правильного

логоритмічних занять з дітьми з порушеннями мовлення;

структурування

 прищеплення особливого ставлення до дітей з мовленнєвими
порушеннями;
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– основні поняття категоріального апарату, принципи, завдання і методи
логоритмічної роботи при порушеннях мовлення; історичні аспекти її
становлення;
– основні показники нормативного і патологічного розвитку моторної і
мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих розладах;
–

клінічну

типологію

і

психолого-педагогічну

характеристику

контингенту, який займається логопедичною ритмікою;
– основні напрями в системі профілактичних заходів і методиці
діагностичної і корекційної логоритмічної роботи при порушеннях моторики і
мовлення;
уміти:
–

виявляти

особливості

моторних

і

мовленнєвих

функцій,

диференціювати їх від нормативного розвитку;
–

визначати

клінічну

типологію

мовленнєвої

патології,

рівень

мовленнєвого і моторного розвитку.
 використовувати різні методи та прийоми навчання та виховання в
процесі

проведення

логоритмічних

занять,

виходячи

з

пізнавальних

можливостей та перспектив розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями;
 здійснювати специфічний та індивідуальний підхід до дітей з
порушеннями мовлення на основі знань про структуру їх дефекту, умов
виховання, здібностей, мотивації.
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
Загальні компетентності:
КЗ-1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного,
креативного) мислення.
КЗ-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел.
КЗ-3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми.
КЗ-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
КЗ-5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків
своїх дій
КЗ-6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді.
КЗ-7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики.
КЗ-8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і
правових норм.
КЗ-9. Здатність до вільного спілкування і співпраці державною та рідною
мовами (усно і письмово).
КЗ-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій.
КЗ-11. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників
освітнього процесу.
КЗ-12. Здатність до управління якістю роботи, що виконується.
КЗ-13. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати
спільних цілей
КЗ-14. Здатність до проектної організації діяльності
Спеціальні (фахові компетентності):
КС-1. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових
якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність,
свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага).

КС-2.

Здатність

до

розвитку

допитливості,

пізнавальної

мотивації,

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку.
КС-3. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм
мислення та свідомості у дітей раннього і дошкільного віку.
КС-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).
КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як
засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими.
КС-6. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної і
української (державної) мов.
КС-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно
визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.
КС-8. Здатність до національно-патріотичного виховання

дітей раннього і

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до
державних символів України).
КС-9. Здатність до виховання у дітей інтересу і поваги до національних
традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів.
КС-10.. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок
безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі і довкіллі.
КС-11. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок
екологічно доцільної поведінки і діяльності у природі.
КС-12. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку
естетичного ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання
творів мистецтва.
КС-13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку
елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності
(слово, звуки, фарби тощо).

КС-14. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку досвіду
самостійної творчої діяльності у різних видах мистецтва (образотворче,
музичне, театральне).
КС-15. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку,
корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової
активності.
КС-16. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньомовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна)
діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.
КС-17. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок
здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури)
особистості.
КС-18. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей
раннього і дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх
можливостей (інклюзивна освіта).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 години/ 2 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1. Основи логоритмiки
Тема 1. Змiст логоритмiки. Історичнi аспекти музично-ритмiчного
логопедичного

виховання. Принципи,

методи

i

прийоми

навчання

в

логопедичнiй ритмiцi.
Тема 2. Психофiзiологiчний механiзм зв’язку руху i мовлення
Тема З. Особливостi та структурнi ланки логопедичної ритмiки
Тема 4. Засоби логоритмiки
Тема 5. Музичні засоби логопедичної ритміки
Кредит 2. Логоритмка в системі корекцiйно-реабiлiтацiйної роботи
при різних вадах мовлення

Тема б. Обстеження психомоторних i сенсорних функцiй у осiб iз вадами
мовлення
Тема 7.

Логопедична

ритмiка

в системi комплексної психолого-

педагогiчної роботи з корекцiї заїкання
Тема 8. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної роботи при дисфонiї,
дислалiї, ринолалiї, дизартрiї
Тема 9. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної роботи при алалiї
Тема 10. Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйної роботи з
вiдновлення мовлення у хворих iз афазією

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
усього у тому числі
л
п
лаб
2
3
4
5

інд
6

ср
7

1
Кредит 1. Основи логоритмiки
Тема 1. Змiст логоритмiки.
8
2
6
Історичнi аспекти музичноритмiчного логопедичного
виховання. Принципи, методи i
прийоми навчання в логопедичнiй
ритмiцi
Тема 2.
Психофiзiологiчний 12
2
2
8
механiзм зв’язку руху i мовлення
Тема З. Особливостi та структурнi 10
2
2
6
ланки логопедичної ритмiки
Тема 4. Засоби логоритмiки
Тема 5. Музичні
засоби
логопедичної ритміки
30
4
6
20
Усього годин:
Кредит 2. Логоритмка в системі корекцiйно-реабiлiтацiйної роботи при
різних вадах мовлення
Тема б. Обстеження
12
2
4
6
психомоторних
i
сенсорних
функцiй у осiб iз вадами мовлення
Тема 7. Логопедична ритмiка в
системi комплексної психологопедагогiчної роботи з корекцiї
заїкання
Тема 8. Логопедична ритмiка в
системi корекцiйної роботи при
дисфонiї,
дислалiї,
ринолалiї,
дизартрiї
Тема 9. Логопедична ритмiка в
системi
корекцiйної
роботи
при алалiї
Тема 10. Логопедична ритмiка в
системi реабiлiтацiйної роботи з
вiдновлення мовлення у хворих iз
афазією
36
4
10
22
Усього годин:
Разом:
180
22
56
100

5. Теми практичних занять
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Основи логоритмiки
1
Тема 1. Змiст логоритмiки. Історичнi аспекти музичноритмiчного логопедичного виховання. Принципи, методи
i прийоми навчання в логопедичнiй ритмiцi
2.
Тема 2. Психофiзiологiчний механiзм зв’язку руху i
мовлення
3.
Тема З. Особливостi та структурнi ланки логопедичної
ритмiки
4
Тема 4. Засоби логоритмiки
5
Тема 5. Музичні засоби логопедичної ритміки
Кредит 2. Логоритмка в системі корекцiйнореабiлiтацiйної роботи при різних вадах мовлення
1.
Тема б. Обстеження психомоторних i сенсорних функцiй
у осiб iз вадами мовлення .
2.
Тема 7. Логопедична ритмiка в системi комплексної
психолого-педагогiчної роботи з корекцiї заїкання
3
Тема 8. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної
роботи при дисфонiї, дислалiї, ринолалiї, дизартрiї
Тема 9. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної
роботи при алалiї
Тема 10. Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйної
роботи з вiдновлення мовлення у хворих iз афазією
Разом
6. Самостійна робота
№
Назва теми
з/п
Кредит 1. Основи логоритмiки
1
Тема 1. Змiст логоритмiки. Історичнi аспекти музичноритмiчного логопедичного виховання. Принципи, методи
i прийоми навчання в логопедичнiй ритмiцi
2.
Тема 2. Психофiзiологiчний механiзм зв’язку руху i
мовлення
3.
Тема З. Особливостi та структурнi ланки логопедичної
ритмiки
4
Тема 4. Засоби логоритмiки
5
Тема 5. Музичні засоби логопедичної ритміки
Кредит 2. Логоритмка в системі корекцiйнореабiлiтацiйної роботи при різних вадах мовлення

Кількість
годин

Тема б. Обстеження психомоторних i сенсорних функцiй
у осiб iз вадами мовлення .
2.
Тема 7. Логопедична ритмiка в системi комплексної
психолого-педагогiчної роботи з корекцiї заїкання
3
Тема 8. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної
роботи при дисфонiї, дислалiї, ринолалiї, дизартрiї
Тема 9. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної
роботи при алалiї
Тема 10. Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйної
роботи з вiдновлення мовлення у хворих iз афазією
Разом
1.

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
1. Підготовка конспектів, опорних схем.
2. Підготовка рефератів.
3. Підготовка мультимедійних презентацій.
4. Підготовка конспектів занять, дидактичних ігор.
5. Виготовлення наочності.
6. Створення та презентація власних творчих проектів.
8. Методи навчання
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові,
дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії;
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).
9. Методи контролю
1) Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, екзамен;
2) Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, звіт,
реферат;
3) Комп’ютерного контролю: тестові програми;
4) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
КР
(3)

Поточне тестування та самостійна робота

Накопичувальні

Екз

бали /
Сума

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

1

2

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

1

2

20

20

20

20

5

10

10

10

5

20

20

40

20

20

60

КР (30) 60

КР(30) 60

КР (30) 60

Кредит 4

Кредит 6

Кредит 2

60

Кредит 3

Кред

Кредит 1

60

ит 5
90

240

600

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
екзамен

залік

A
B
C
D
E
FX

90-100
80-89
65-79
55-64
50-54
35-49

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

4 (добре)

4/добре/ зараховано

3 (задовільно)

3/задов/ зараховано

2 (незадовільно)

Не зараховано

11. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс.
12. Рекомендована література
базова:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. СП6.: КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с.
3. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г. Р. Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
додаткова:
1. Большакова. С. Е. Формирование мелкой моторики: игры и
упражнения / С. Е. Большакова. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. (Логопед в
ДОУ).
2. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: метод. пособие. — СП6:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. -64 с.
3. Воронова А. Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет
: методическое пособие / А. Е. Воронова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 144 с.
4.

Галкина

Г.

Г.,

дубинина

Т.

И.

Пальцы

помогают

говорить: коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей / Г. Г.
Галкина, Т. И. дубинина. – М. : Издательство «Гном и д», 2006. – 40 с.

5. Гомля В., Федорович Л. Артикуляцiйна гiмнастика. Методичнi
рекомендацiТ для логопедiв, учителiв i вихователiв загальноосвiтнiх i
спецiальних

навчальних

Кременчук: Християнська

закладiв
Зоря,

/

За

наук.

2008. – 74

ред.

Л.

Федорович. –

с. (Методичний

комплекс

логопедапрактика).
6. Громова О. Н. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей /50
упр. с муз. сопровождением : учебно-практ. пособие / О. Н. Громова, Т. А.
Прокопенко. – М. : ГНОМ и д, 2002. – 64 с.
7. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с
детьми 3-4 лет / М. Ю. Картушина. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 144 с.
8. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду
методическое пособие / М. Ю. Картушина. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 192 с.
9. Касицына М. А. Коррекционная ритмика // Комплекс практических
материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с
ЗПР / М. А. Касицына, И. Г. Бородина. – М. : Изд. ГНОМ и д, 2005. –
216с. (Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях
детского сада).
10. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая
гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения: приложение к комплекту
тетрадей для закрепления произношения звуков у дошкольников / В. В.
Коноваленко, С. В. Коноваленко. – Изд. 2-е, доп. – М.: Издательство «Гном
и д», 2007. – 16 с.
11. Кузнецова Е. В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для
детей

с ЗНР. Методика

коррекционно-восстановительной

работы

с

детьми 3-4 лет; конспекты занятий, игры и упражнения / Е. В. Кузнецова. – М. :
Гном и д, 2002. – 128 с.
12. Лопухина И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение / и. с. Лопухина. – 2е изд. – СП6: КОРОНА принт, 2004. – 128 с.

13. Микляева Н. В. Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ: [пособие

для

воспитателей

и

логопедов]

/

Н.

В.

Микляева,

О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 112 с.
14. Новиковская О. А. Логоритмика для дошкольников в играх и
упражнениях

:

[практическое

пособие

для

педагогов

и

родителей]

/ О.А. Новиковская. – СПб. : КОРОНА-принт, 2005. – 272 с.
15. Програми з логоритмiки для спецiальних загальноосвiтнiх шкiлiнтернатiв для дiтей iз важкими порушеннями мовлення (1-4 класи). – Донецьк,
2007.
16. Руденко В. И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов,
студентов и родителей / В. И. Руденко. – Изд. 4-е. – Ростов н/д: Феникс, 2006. –
288 с. (Мир вашего ребенка).
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Конспекти лекцій з дисципліни
КРЕДИТ 1. ОСНОВИ ЛОГОРИТМІКИ
Тема 1. Змiст логопедичної ритмiки. Історичнi аспекти музично-ритмiчного i
логопедичного виховання. Принципи, методи i прийоми нанчання
в логопедичнiй ритмiцi
Теоретичнi питання:
1. Понятiйний апарат логоритмiки: ритм, ритмiка, рухова навичка, рухове
вмiння, логопедична (фонетична) ритмiка.
2. Мета та завдання логопедично ритмiки: оздоровчi, освiтнi, виховнi,
корекцiйнi.
З. Історiя розвитку музичної та логопедичної ритмiки.
4. Принципи логопедично ритмiки:
- дидактичнi принципи (систематичностi; мiцностi засвоєння знань, умiнь
та

навичок;

активної

та

свiдомої

участi;

наочностi;

доступностi

та

iндивiдуалiзацiї; поступового пiдвищення вимог);
- загальнi та спецiальнi принципи (упереджуючого пiдходу, особистiснодiяльнiсного пiдходу, розвиваючого навчання, полiфункцiонального пiдходу,
комплексностi).
5. Методи i прийоми нанчання в логопедичнiй ритмiцi:
- наочнi (наочно-слуховi, наочно-зоровi, тактильно-м’язова наочнiсть);
- словеснi;
- практичнi;
- комбiнацiї методiв навчання.
Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 2. Психофiзiологiчний механiзм зв’язку руху i мовлення
Теоретичнi питання:
1. Дослiдження механiзму зв’язку руху i мовлення в наукових працях
М. О. Гуревича, А. Р. Лурiя, А. А. Леонтьсва, М. Ф. Брунс, М. М. Кольцової,
А. В. Запорожця, О. М. Мастюкової.
2. Теорiя рiвневої органiзацi рухiв М. О. Бернштейна.
3. Корекцiя порушень психомоторики в аспектi рiвневої органiзацiї рухiв.
Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 3. Особливостi та структурнi ланки логопедичної ритмiки
Теоретичнi питання:
1. Особливостi логоритмiки як активної форми корекцiйно-педагогiчної
роботи.
2. Характеристика напрямiв структурних ланок логоритмiки.

3. Розвиток, виховання i корекцiя немовленнєвих процесiв в осiб iз
мовленнєвою патологiєю:
- сприйняття, слухової уваги, слухової памятi;
- оптико-просторових уявлень, зорового орiєнтування на
спiврозмовника;
- координацiї рухiв, вiдчу’ття темпу i ритму в русi, виховання i
перевиховання особистостi.
4. Розвиток мовлення та корекцiя мовленневих порушень:
- виховання темпу i ритму дихання i мовлення;
- розвиток орального праксису, просодичної сторони
мовлення, фонематичного слуху;
- корекцiя мовленневих порушень у залежностi вiд етiологiї, механiзмiв,
симптоматики i методики усунення.
Лiтература:
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. вьисш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
Тема 4 Засоби логопедичної ритмiки
Теоретичнi питання:
1. Загальна характеристика засобiв логоритмiки.
2. Ввiднi вправи (ходьба i марширування в рiзних напрямах):
- навички, якi необхiдно формувати в процесi використання ввiдних вправ;
- можливi порушення координацiї рухiв i рiвноваги під час ходьби в дiтей
iз мовленнєвими вадами та особливостi їх корекцiї.
З. Вправи на регуляцiю м’язового тонусу:
- понятгя про регуляцiю м’язового тонусу;
- характеристика

загальнорозвивальних

вправ

на

регуляцiю

тонусу (вправи з предметами та без них);
- характеристика корекцiйних вправ на регуляцiю м’язового тонусу.

м’язового

4. Вправи на розвиток дихання, голосу й артикуляцi:
- виховання

дiафрагмального

дихання,

тривалостi

видиху,

його

сили

та поступовостi; особливостi вимовляння звукiв, складiв i фраз на видиху
в поєднаннi з рухами;
- розвиток

сили,

висоти

та

виразностi

голосу:

звуковимовляння; звуконаслiдування; проспiвування звукiв, складiв i фраз зi
мiною у висотi голосу вiдповiдно до акомпанементу (посиленням чи
послабленням); мелодекламацiя зi змiною iнтонацiї вiдповiдно до музичного
фрагменту;
- особливостi

роботи

над

дикцiєю

в

процесi

використання

артикуляцiйних, дихальних i голосових вправ (нiма артикуляцiя, шепiт,
вимовляння вголос); спiв вокалiзiв; вимовляння експресивно забарвлених
вигукiв, що виражають емоцiї.
5. Вправи для активiзацi уваги:
- навички, якi виховуються в процесi використання вправ;
- музично-ритмiчнi прийоми для активiзацiї уваги.
6. Рахунковi вправи.
7.

Мовленнєвi

вправи

без

музичного

супроводу.

Особливостi

пiдбору вiршованого матерiалу для осiб iз вадами мовлення.
8. Вправи, що формують почуття музичного розмiру або метра:
- поняття про акцент, музичний метр i такт;
- особливостi

практичної

роботи

над

акцентами

(несподiваним,

метричним, перехiдним).
9. Вправи, що формують почуття музичного темпу:
- поняття про темп музики i темповий дiапазон (повiльний, помiрний, швидкий
темп);
- особливостi розвитку темпу рухiв у дошкiльнят, школярiв, пiдлiткiв
i дорослих.
Практичне завадання:
Продемонструвати в Залi ЛФК (2-3 вправи):

- ввiднi вправи;
- вправи на регуляцiю м’язового тонусу;
- вправи на розвиток дихання, голосу й артикуляцiї;
- вправи для активiзацiї уваги;
- рахунковi вправи;
- вправи, що формують почуття музичного розмiру або метра;
- вправи, що формують почуття музичного темпу.
Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 5. Музичні засоби логопедичної ритмiки
Теоретичнi питання:
1. Ритмiчнi вправи:
- поняття про ритм, рiвнi сприйняття музичного ритму;
- формування почуття ритму в онтогенезi (темп проходження звукiв,
музичний метр, ритмiчний рисунок);
- особливостi виховання ритму на логоритмiчних заняттях в осiб рiзних
вiкових категорiй, якi мають вади мовлення.
2. Спiви:
- поняття про спiвочий дiапазон, спiв та його корекцiйний вплив на
психомоторний i мовленнєвий розвиток;

- навички, якi формуються пiд час спiву (спiвоча установка, вокальнi та
хоровi навички);
- правила добору пiсень;
- прийоми навчання спiву.
3. Гра на музичних iнструментах:
- класифiкацiя музичних iнструментiв та iграшок;
- особливостi

використання

музичних

iнструментiв

для

розвитку

звуковисотного слуху, почуття ритму, тембрового i динамiчного слуху.
4. Музична самостiйна дiяльнiсть:
- поетапнiсть розвитку самостiйностi в музичнiй дiяльностi (iмпровiзацiя
однотипних рухових дiй, створення музично-iгрового образу в розвитку,
введения в гру кiлькох персонажiв, самостiйна музично-рухова композицiя);
- характеристика музичної самостiйної дiяльностi (танцi, хороводи, пiснi, гра
на музичних iнструментах, сюжетно-рольова гра, музично-дидактичнi iгри,
ляльковий театр, вистави);
- iндивiдуальнi заняття, планування снят i розваг на основi музичної
самостiйної дiяльностi.
5. iгрова дiяльнiсть:
- класифiкацiя iгор;
- правила добору та органiзацiї iгор для осiб iз вадами мовлення.
6. Вправи для розвитку творчої iнiцiативи (диригування, вiльнi руховi
iмпровiзацiї пiд музику, руховi iнсценування пiсень, рухово-музичнi вправи).
7. Заключнi вправи, їх мета та форми.
Практичне зав дання:
Продемонструвати в залi ЛФК (2-3 вправи):
- ритмiчнi вправи;
- вправи з самостiйної музичної дiяльностi;
- вправи з iгрової дiяльностi;
- вправи для розвитку творчої iнiцiативи;
- заключнi вправи.

Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.

КРЕДИТ 2
ЛОГОРИТМIКА В СИСТЕМІ КОРЕКЦIЙНО-РЕАБIЛIТАЦIЙНОЇ
РОБОТИ ПРИ РIЗНИХ ВАДАХ МОВЛЕННЯ
Тема 1. Обстеження психомоторних i сенсорних функцiй в осiб iз вадами
мовлення
Теоретичнi питання:
1. Методика дослiдження психомоторних функцiй:
- дослiдження рухової памятi, переключення рухiв, самоконтролю при
виконаннi рухових проб; дослiдження уваги;
- дослiдження координацi i здатностi переключення рухiв;
- дослiдження наявностi або вiдсутностi довiльного руху;
- дослiдження просторової органiзацiї руху;
- дослiдження довiльнiй мiмiчної моторики;;
- дослiдження орального праксису; дослiдження тривалостi видиху;
- дослiдження темпу рухiв.
2. Методика дослiдження сенсорних функцiй:
- дослiдження слухової уваги; дослiдження музичного слуху;

- дослiдження сприйнятгя музики;
- дослiдження звуковисотного слуху;
- дослiдження тембрового слуху;
- дослiдження динамiчного слуху;
- дослiдження ритмiчного почутгя;
- дослiдження спiвочого дiапазону голосу.
Лiтература:
1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3.

Шашкина Г. Р.

Логопедическая

ритмика

для

дошкольников

с

нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р.
Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 2. Логопедична ритмiка в системi комплексної психологопедагогiчної роботи з корекцiї заїкання
Теоретичнi питання:
1. Особливостi порушення моторної, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер
та довiльної поведiнки у заїкуватих дiтей дошкiльного, молодшого i середнього
шкiльного вiку.
2. Особливостi порушення моторної, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер
та довiльної поведiнки у заїкуватих пiдлiткiв та дорослих.
3. Змiст логоритмiчних занять для заїкуватих:
- характеристика логоритмiчних вправ й iгор для заїкуватих;
- роздiли логоритмiчної роботи (виховання повiльного темпу i плавностi
рухiв, зв’язок мовлення рухом i музичним ритмом, зв’язок руху i мовлення з
характером ритмiчного рисунка);

- структура

логоритмiчного

заняття

(вступна,

основна,

заключна

частини);
- етапи корекцiйної роботи (обмеження мовлення, сполученого

i

вiдображеного мовлення, мовленнi у формi дiалогу — запитання-вiдповiдь,
самостiйного мовлення).
Лiтература:
1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3.

Шашкина Г. Р.

Логопедическая

ритмика

для

дошкольников

с

нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р.
Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 3. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної роботи при
дислалiї, ринолалiї, дизартрiї, розладах голосу
Теоретичнi питання:
1. Особливостi порушення психомоторної та сенсорної сфер при дислалiї
(моторна i сенсорна функцiональнi дислалiї, моторна органiчна (механiчна)
дислалiя), ринолалiї.
2. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв
при дислалiї:
- характеристика етапiв корекцiї (пiдготовчий, формування (постановки
вiдсутнього) звуку, автоматизацiї та диференцiацiї Звукiв на матерiалi рiзної
складностi);
- вправи та iгри пiдготовчого етапу (для розвитку слухової уваги,
мовленневого

слуху,

фонематичного

сприйняття,

артикуляцiйної

моторики, фiзiологiчного дихання, мовленнєвого дихання, голосу);

- вправи та iгри етапу формування звукiв (для розвитку загальної
моторики, мiмiчної мускулатури, орального праксису);
- вправи та iгри етапу автоматизацiї поставлених звукiв та етапу
диференцiацiї звукiв (для розвитку артикуляцiї, просодичної сторони мовлення
в сполученнi з руховою дiяльнiстю; розвитку фонематичного слуху i дикцiї,
закрiплення звукiв на основi вправ iз визначення звукiв, близьких за
артикуляцiєю, звучанням та вимовою).
3. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв
при ринолалiї:
- мета i завдання логоритмiки;
- характеристика вправ та iгор для розвитку мiмiки обличчя, загальної
моторики (регуляцiя тонусу м’язiв, розвиток координацiї та переключення
рухiв);
- характеристика вправ та iгор для розвитку мовленнєвої моторики i
рухливості пiднебiння, усунення назалiзацiї.
4. Особливостi порушення психомоторної та сенсорної сфер при дизартрiї
та розладах голосу.
5. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв
при дизартрiї:
- мета та завдання логоритмiки;
- значення та особливостi використання ЛФК для розвитку психомоторної
i сенсорної сфер дiтей iз церебральним паралiчем;
- пасивна й активна гiмнастика для розвитку мiмiчної та артикуляцiйної
моторики;
- характеристика

етапiв

логоритмiчної

роботи

вiдповiдно

до

логопедичного корекцiйного курсу.
б. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв
при розладах голосу:
- мета i завдання логоритмiки;
- вправи для розвитку артикуляцiї, дихання, голосу;

- вокальнi вправи.
Лiтература:
1. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным
параличом : доречевой период: [кн. для логопеда] / Е. Ф Архипова. – М. :
Просвещение. – 1989. – 72с.
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
3. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
4. Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный
возраст): [советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с
особыми проблемами в развитии] / Е .М. Мастюкова. – М. : ВЛАДОС, 1997. –
303 с.
5. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. вьисш. учеб. заведений] / Г. Р.
Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 4. Логопедична ритмiка в системi корекдийної роботи при алалiї
Теоретичнi питання:
1. Особливостi порушення моторно, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер та
довiльної поведiнки в дiтей iз алалiєю (моторною, сенсорною).
2. Поетапне використання логоритмiчних засобiв у процесi логопедичної
роботи при алалiї:
- характеристика 1 етапу (встановлення контакту в грувi, розвиток i
корекцiя

загальної

та

дрiбної

моторики,

слухання

музики,

розвиток

звуконаслiдування, руховi вправи з мовленневим супроводом, образотворча
дiяльнiсть);
- характеристика II етапу (тренування рухових навичок, розвиток
координацiї рухiв i рiвноваги, виховання почуття ритму);

- характеристика III етапу (розвиток слухової i зорової пам’ятi, виконання
пiсень, розвиток модуляцiї голосу, стимуляцiя мовленнєвої

активностi,

формування сенсорних еталонiв, розвиток тактильно-м’язового вiдчуття);
- характеристика IV етапу (удосконалення мовленнсвої дiяльностi,
самостiйна дiяльнiсть дiтей — художньо-мовленнєва, музично-образотворча,
театрально-iгрова, музична).
Лiтература:
1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3.

Шашкина Г. Р.

Логопедическая

ритмика

для

дошкольников

с

нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р.
Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 5. Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйної роботи з
вiдновлення мовлення у хворих iз афазiєю
Теоретичнi питання:
1. Порушення рухової, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер і довiльної
поведiнки у хворих iз афазiсю.
2. Особливостi логопедичної ритмiки як форми кiнезотерапії в системi
вiдновного навчання хворих iз афазiєю:
- науково-методичнi засади кiнезотерапiї;
- засоби кiнезотерапiї;
- схема логоритмiчного заняття;
- особливостi застосування засобiв логоритмiки.
Література:

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3.

Шашкина Г. Р.

Логопедическая

ритмика

для

дошкольников

с

нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р.
Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
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КРЕДИТ 1. ОСНОВИ ЛОГОРИТМІКИ
Тема 1. Змiст логопедичної ритмiки. Історичнi аспекти музично-ритмiчного i
логопедичного виховання. Принципи, методи i прийоми нанчання
в логопедичнiй ритмiцi
Теоретичнi питання:
1. Понятiйний апарат логоритмiки: ритм, ритмiка, рухова навичка, рухове
вмiння, логопедична (фонетична) ритмiка.
2. Мета та завдання логопедично ритмiки: оздоровчi, освiтнi, виховнi,
корекцiйнi.
З. Історiя розвитку музичної та логопедичної ритмiки.
4. Принципи логопедично ритмiки:
- дидактичнi принципи (систематичностi; мiцностi засвоєння знань, умiнь
та

навичок;

активної

та

свiдомої

участi;

наочностi;

доступностi

та

iндивiдуалiзацiї; поступового пiдвищення вимог);
- загальнi та спецiальнi принципи (упереджуючого пiдходу, особистiснодiяльнiсного пiдходу, розвиваючого навчання, полiфункцiонального пiдходу,
комплексностi).
5. Методи i прийоми нанчання в логопедичнiй ритмiцi:
- наочнi (наочно-слуховi, наочно-зоровi, тактильно-м’язова наочнiсть);
- словеснi;
- практичнi;
- комбiнацiї методiв навчання.
Практична частина:
1. Визначити

загальнодидактичні

принципи

логоритміки,

дати

їм

характеристику.
2. Визначити, з якими галузями наук пов’язана логоритміка.
3. Виписати визначення термінів у словник (рух, рухове уміння, рухова навичка,
психомоторний

розвиток,

ритм,

музично-ритмічне

виховання, кінезітерапія, лікувальна ритміка, логоритміка).

відчуття,

музично-ритмічне

Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 2. Психофiзiологiчний механiзм зв’язку руху i мовлення
Теоретичнi питання:
1. Дослiдження механiзму зв’язку руху i мовлення в наукових працях
М. О. Гуревича, А. Р. Лурiя, А. А. Леонтьсва, М. Ф. Брунс, М. М. Кольцової, А.
В. Запорожця, О. М. Мастюкової.
2. Теорiя рiвневої органiзацi рухiв М. О. Бернштейна.
3. Корекцiя порушень психомоторики в аспектi рiвневої органiзацiї рухiв.
Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.

Тема 3. Особливостi та структурнi ланки логопедичної ритмiки
Теоретичнi питання:
1. Особливостi логоритмiки як активної форми корекцiйно-педагогiчної
роботи.
2. Характеристика напрямiв структурних ланок логоритмiки.
3. Розвиток, виховання i корекцiя немовленнєвих процесiв в осiб iз
мовленнєвою патологiєю:
- сприйняття, слухової уваги, слухової памятi;
- оптико-просторових уявлень, зорового орiєнтування на
спiврозмовника;
- координацiї рухiв, вiдчу’ття темпу i ритму в русi, виховання i
перевиховання особистостi.
4. Розвиток мовлення та корекцiя мовленневих порушень:
- виховання темпу i ритму дихання i мовлення;
- розвиток орального праксису, просодичної сторони
мовлення, фонематичного слуху;
- корекцiя мовленневих порушень у залежностi вiд етiологiї, механiзмiв,
симптоматики i методики усунення.
Лiтература:
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. вьисш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
Тема 4 Засоби логопедичної ритмiки
Теоретичнi питання:
1. Загальна характеристика засобiв логоритмiки.
2. Ввiднi вправи (ходьба i марширування в рiзних напрямах):
- навички, якi необхiдно формувати в процесi використання ввiдних вправ;
- можливi порушення координацiї рухiв i рiвноваги під час ходьби в дiтей
iз мовленнєвими вадами та особливостi їх корекцiї.

З. Вправи на регуляцiю м’язового тонусу:
- понятгя про регуляцiю м’язового тонусу;
- характеристика

загальнорозвивальних

вправ

на

регуляцiю

м’язового

тонусу (вправи з предметами та без них);
- характеристика корекцiйних вправ на регуляцiю м’язового тонусу.
4. Вправи на розвиток дихання, голосу й артикуляцi:
- виховання

дiафрагмального

дихання,

тривалостi

видиху,

його

сили

та поступовостi; особливостi вимовляння звукiв, складiв i фраз на видиху
в поєднаннi з рухами;
- розвиток

сили,

висоти

та

виразностi

голосу:

звуковимовляння; звуконаслiдування; проспiвування звукiв, складiв i фраз зi
мiною у висотi голосу вiдповiдно до акомпанементу (посиленням чи
послабленням); мелодекламацiя зi змiною iнтонацiї вiдповiдно до музичного
фрагменту;
- особливостi

роботи

над

дикцiєю

в

процесi

використання

артикуляцiйних, дихальних i голосових вправ (нiма артикуляцiя, шепiт,
вимовляння вголос); спiв вокалiзiв; вимовляння експресивно забарвлених
вигукiв, що виражають емоцiї.
5. Вправи для активiзацi уваги:
- навички, якi виховуються в процесi використання вправ;
- музично-ритмiчнi прийоми для активiзацiї уваги.
6. Рахунковi вправи.
7.

Мовленнєвi

вправи

без

музичного

супроводу.

Особливостi

пiдбору вiршованого матерiалу для осiб iз вадами мовлення.
8. Вправи, що формують почуття музичного розмiру або метра:
- поняття про акцент, музичний метр i такт;
- особливостi

практичної

роботи

над

акцентами

метричним, перехiдним).
9. Вправи, що формують почуття музичного темпу:

(несподiваним,

- поняття про темп музики i темповий дiапазон (повiльний, помiрний, швидкий
темп);
- особливостi розвитку темпу рухiв у дошкiльнят, школярiв, пiдлiткiв
i дорослих.
Практичне завадання:
Продемонструвати в Залi ЛФК (2-3 вправи):
- ввiднi вправи;
- вправи на регуляцiю м’язового тонусу;
- вправи на розвиток дихання, голосу й артикуляцiї;
- вправи для активiзацiї уваги;
- рахунковi вправи;
- вправи, що формують почуття музичного розмiру або метра;
- вправи, що формують почуття музичного темпу.
Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 5. Музичні засоби логопедичної ритмiки
Теоретичнi питання:
1. Ритмiчнi вправи:
- поняття про ритм, рiвнi сприйняття музичного ритму;
- формування почуття ритму в онтогенезi (темп проходження звукiв,
музичний метр, ритмiчний рисунок);

- особливостi виховання ритму на логоритмiчних заняттях в осiб рiзних
вiкових категорiй, якi мають вади мовлення.
2. Спiви:
- поняття про спiвочий дiапазон, спiв та його корекцiйний вплив на
психомоторний i мовленнєвий розвиток;
- навички, якi формуються пiд час спiву (спiвоча установка, вокальнi та
хоровi навички);
- правила добору пiсень;
- прийоми навчання спiву.
3. Гра на музичних iнструментах:
- класифiкацiя музичних iнструментiв та iграшок;
- особливостi

використання

музичних

iнструментiв

для

розвитку

звуковисотного слуху, почуття ритму, тембрового i динамiчного слуху.
4. Музична самостiйна дiяльнiсть:
- поетапнiсть розвитку самостiйностi в музичнiй дiяльностi (iмпровiзацiя
однотипних рухових дiй, створення музично-iгрового образу в розвитку,
введения в гру кiлькох персонажiв, самостiйна музично-рухова композицiя);
- характеристика музичної самостiйної дiяльностi (танцi, хороводи, пiснi, гра
на музичних iнструментах, сюжетно-рольова гра, музично-дидактичнi iгри,
ляльковий театр, вистави);
- iндивiдуальнi заняття, планування снят i розваг на основi музичної
самостiйної дiяльностi.
5. iгрова дiяльнiсть:
- класифiкацiя iгор;
- правила добору та органiзацiї iгор для осiб iз вадами мовлення.
6. Вправи для розвитку творчої iнiцiативи (диригування, вiльнi руховi
iмпровiзацiї пiд музику, руховi iнсценування пiсень, рухово-музичнi вправи).
7. Заключнi вправи, їх мета та форми.
Практичне зав дання:
Продемонструвати в залi ЛФК (2-3 вправи):

- ритмiчнi вправи;
- вправи з самостiйної музичної дiяльностi;
- вправи з iгрової дiяльностi;
- вправи для розвитку творчої iнiцiативи;
- заключнi вправи.
Лiтература:
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: [Методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи] / Под ред.
Г. А. Волковой. – СП6. : КАРО, 2005. – 76 с. (Коррекционная педагогика).
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
З. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с
нарушениями речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] /
Г.Р.Шашкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Самостiйна робота до К 1 (14 год.)
1. Пiдготовка до практичних занять за конспектом лекцiй.
2. Опрацювання додаткової iнформацiї з питань, розглянутих на
лекцiйних заняттях.
3. Опрацювання питань, винесених на самостiйне вивчення:
- характеристика

структурних

компонентiв

музикальностi

(звуковисотний i музичний слух (ритмiчний, гармонiчний, мелодiйний), творча
уява, емоцiйнiсть, «почуття цiлого»);
- характеристика

елементiв

звуковисотного

слуху

(перцептивний,

репродуктивний);
- просторова характеристика руху (вихiдне положення, положения тiла i
його частин у русi, траекторiя руху);

- види музичного темпу (помiрно - moderato (модерато), швидко - allergo
(алегро), протяжно - adagio (адажiо) та iн.).
4. Пiдготовка до контрольного тестування за К 1.
5. Проаналізувати та дати характеристику різним видам іграшок, що
використовуються в логопедичній роботі. Знати характеристику принципів
добору іграшок: - на корекційних логопедичних заняттях; - на прогулянках; - в
ігровому куточку або в ігровій кімнаті дошкільного закладу. Вміти
проаналізувати спостереження за сюжетно-рольовими іграми дошкільників,
кількісний та якісний аналіз використаних в них іграшок - оволодiти
прийомами м’язової релаксацiї (3-5 прийомiв) у сполученнi з рецептивнорелаксацiйною музикою;
- винчити 2-3 вправи (гри) до кожного логоритмiчного засобу;
- винчити 2-3 вiршi з ритмодекламацiї в поєднаннi з руховою дiяльнiстю
(iмпровiзацiя або iнсценування рухових дiй вiдповiдно до змiсту вiрша,
пальчикова гiмнастика тощо).
8. Пiдготовка до контрольної роботи за К 1.
Підсумкова тека
Підготувати реферат на одну із зазначених проблем :
1. Значення логоритміки в системі подолання мовленнєвих вад у дітей дошкільного
віку.
2. Досвід логоритмічних пошуків у 30-60-х роках
3. Сучасні проблеми логопедичної ритміки.
4. Значення ігрової діяльності в системи логоритмічних занять.
Розробити:
– завдання, спрямовані на формування фонематичного сприйняття та аналізу.
–

ігри для автоматизації звуковимови дітей із дислалією (звук за вибором).

–

ігри для розвитку голосової функції у дітей із:
а) ринолалією;

б) дизартрією;
в) заїкуванням.
–

ігри для регуляції м’язового тонусу при дизартрії у дітей:
а) молодшого дошкільного віку;
б) середнього дошкільного віку;
в) старшого дошкільного віку.

Контрольна робота № 1

1. Психофізіологічна структура рухового акту.
2. Етапи відтворення довільних рухів (за М.О.Бернштейн)
3. Особливості психомоторного розвитку у дітей молодшого та старшого
дошкільного віку.
4. Структурні елементи логоритміки.
5. Принципи логоритміки.
Контрольна робота № 2

1. Методи та прийоми логоритміки.
2. Засоби логоритміки. Загальна характеристика.
3. Значення логоритміки у системі роботи з подолання вад мовлення у дітей.
4. Особливості проведення ігор на логоритмічних заняттях.
5. Умови ефективності проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових
груп.
КРЕДИТ 2
ЛОГОРИТМIКА В СИСТЕМІ КОРЕКЦIЙНО-РЕАБIЛIТАЦIЙНОЇ
РОБОТИ ПРИ РIЗНИХ ВАДАХ МОВЛЕННЯ
Тема 1. Обстеження психомоторних i сенсорних функцiй в осiб iз вадами
мовлення
Теоретичнi питання:

1. Методика дослiдження психомоторних функцiй:
- дослiдження рухової памятi, переключення рухiв, самоконтролю при
виконаннi рухових проб; дослiдження уваги;
- дослiдження координацi i здатностi переключення рухiв;
- дослiдження наявностi або вiдсутностi довiльного руху;
- дослiдження просторової органiзацiї руху;
- дослiдження довiльнiй мiмiчної моторики;;
- дослiдження орального праксису; дослiдження тривалостi видиху;
- дослiдження темпу рухiв.
2. Методика дослiдження сенсорних функцiй:
- дослiдження слухової уваги; дослiдження музичного слуху;
- дослiдження сприйнятгя музики;
- дослiдження звуковисотного слуху;
- дослiдження тембрового слуху;
- дослiдження динамiчного слуху;
- дослiдження ритмiчного почутгя;
- дослiдження спiвочого дiапазону голосу.
Лiтература:
1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями
речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р. Шашкина. – М. :
Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 2. Логопедична ритмiка в системi комплексної психологопедагогiчної роботи з корекцiї заїкання
Теоретичнi питання:

1. Особливостi порушення моторної, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер та
довiльної поведiнки у заїкуватих дiтей дошкiльного, молодшого i середнього
шкiльного вiку.
2. Особливостi порушення моторної, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер та
довiльної поведiнки у заїкуватих пiдлiткiв та дорослих.
3. Змiст логоритмiчних занять для заїкуватих:
- характеристика логоритмiчних вправ й iгор для заїкуватих;
- роздiли логоритмiчної роботи (виховання повiльного темпу i плавностi рухiв,
зв’язок мовлення рухом i музичним ритмом, зв’язок руху i мовлення з
характером ритмiчного рисунка);
- структура логоритмiчного заняття (вступна, основна, заключна частини);
- етапи корекцiйної роботи (обмеження мовлення, сполученого i вiдображеного
мовлення, мовленнi у формi дiалогу — запитання-вiдповiдь, самостiйного
мовлення).
Практична частина:
1. Зробити порівняльний аналіз клінічних та психолого-педагогічних проявів при
невротичній та неврозоподібній формі заїкання (оформити у вигляді таблиці).
2. Підготувати розгорнутий конспект заняття з логоритміки для дітей із:
А) невротичною формою заїкання;
Б) неврозоподібною формою заїкання.
3. Законспектувати характеристику ігор спрямованих на: - розвиток слухової уваги та
сприймання; - розвиток загальної, дрібної та артикуляційної моторики; - розвиток
мовленнєвого дихання та голосу. Вміти правильно використовувати ігрові прийоми,
як засоби релаксації. Дати визначення основних принципів та завдань проведення
цих ігор з дітьми із різними мовленнєвими порушеннями.
Лiтература:
1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).

2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями
речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р. Шашкина. – М. :
Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 3. Логопедична ритмiка в системi корекцiйної роботи при
дислалiї, ринолалiї, дизартрiї, розладах голосу
Теоретичнi питання:
1. Особливостi порушення психомоторної та сенсорної сфер при дислалiї
(моторна i сенсорна функцiональнi дислалiї, моторна органiчна (механiчна)
дислалiя), ринолалiї.
2. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв при
дислалiї:
- характеристика етапiв корекцiї (пiдготовчий, формування (постановки
вiдсутнього) звуку, автоматизацiї та диференцiацiї Звукiв на матерiалi рiзної
складностi);
- вправи та iгри пiдготовчого етапу (для розвитку слухової уваги, мовленневого
слуху, фонематичного сприйняття, артикуляцiйної моторики, фiзiологiчного
дихання, мовленнєвого дихання, голосу);
- вправи та iгри етапу формування звукiв (для розвитку загальної моторики,
мiмiчної мускулатури, орального праксису);
- вправи та iгри етапу автоматизацiї поставлених звукiв та етапу диференцiацiї
звукiв (для розвитку артикуляцiї, просодичної сторони мовлення в сполученнi з
руховою дiяльнiстю; розвитку фонематичного слуху i дикцiї, закрiплення звукiв
на основi вправ iз визначення звукiв, близьких за артикуляцiєю, звучанням та
вимовою).
3. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв при
ринолалiї:
- мета i завдання логоритмiки;

- характеристика вправ та iгор для розвитку мiмiки обличчя, загальної
моторики (регуляцiя тонусу м’язiв, розвиток координацiї та переключення
рухiв);
- характеристика вправ та iгор для розвитку мовленнєвої моторики i рухливості
пiднебiння, усунення назалiзацiї.
4. Особливостi порушення психомоторної та сенсорної сфер при дизартрiї та
розладах голосу.
5. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв при
дизартрiї:
- мета та завдання логоритмiки;
- значення та особливостi використання ЛФК для розвитку психомоторної i
сенсорної сфер дiтей iз церебральним паралiчем;
- пасивна й активна гiмнастика для розвитку мiмiчної та артикуляцiйної
моторики;
- характеристика етапiв логоритмiчної роботи вiдповiдно до логопедичного
корекцiйного курсу.
б. Особливостi використання логоритмiчних i музично-ритмiчних засобiв при
розладах голосу:
- мета i завдання логоритмiки;
- вправи для розвитку артикуляцiї, дихання, голосу;
- вокальнi вправи.
Практична частина:
1. Дати психолого-педагогічну характеристику дітям з різними формами дислалії.
2. Дати психолого-педагогічну характеристику дітям з різними формами ринолалії.
3. Дати психолого-педагогічну характеристику дітям з різними формами дизартрії.
4. Підготувати конспект логоритмічного заняття для дітей із дислалією.
5. Підготувати конспект логоритмічного заняття з дітьми із дизартрією.
Лiтература:

1. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом :
доречевой период: [кн. для логопеда] / Е. Ф Архипова. – М. : Просвещение. –
1989. – 72с.
2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 272 с. (Коррекционная
педагогика).
3. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
4.

Мастюкова

Е.

М.

Лечебная

педагогика

(ранний

и

дошкольный

возраст): [советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с
особыми проблемами в развитии] / Е .М. Мастюкова. – М. : ВЛАДОС, 1997. –
303 с.
5. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями
речи: [учеб. пособие для студ. вьисш. учеб. заведений] / Г. Р. Шашкина. – М. :
Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 4. Логопедична ритмiка в системi корекдийної роботи при алалiї
Теоретичнi питання:
1. Особливостi порушення моторно, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер та
довiльної поведiнки в дiтей iз алалiєю (моторною, сенсорною).
2. Поетапне використання логоритмiчних засобiв у процесi логопедичної
роботи при алалiї:
- характеристика 1 етапу (встановлення контакту в грувi, розвиток i корекцiя
загальної та дрiбної моторики, слухання музики, розвиток звуконаслiдування,
руховi вправи з мовленневим супроводом, образотворча дiяльнiсть);
- характеристика II етапу (тренування рухових навичок, розвиток координацiї
рухiв i рiвноваги, виховання почуття ритму);
- характеристика III етапу (розвиток слухової i зорової пам’ятi, виконання
пiсень, розвиток модуляцiї голосу, стимуляцiя мовленнєвої

активностi,

формування сенсорних еталонiв, розвиток тактильно-м’язового вiдчуття);

- характеристика IV етапу (удосконалення мовленнсвої дiяльностi, самостiйна
дiяльнiсть дiтей — художньо-мовленнєва, музично-образотворча, театральноiгрова, музична).
Практична частина:
Підготувати конспект логоритмічного заняття для дітей із ЗНМ ІІІ рівня.
Лiтература:
1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями
речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р. Шашкина. – М. :
Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Тема 5. Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйної роботи з
вiдновлення мовлення у хворих iз афазiєю
Теоретичнi питання:
1. Порушення рухової, сенсорної, емоцiйно-вольової сфер і довiльної поведiнки
у хворих iз афазiсю.
2. Особливостi логопедичної ритмiки як форми кiнезотерапії в системi
вiдновного навчання хворих iз афазiєю:
- науково-методичнi засади кiнезотерапiї;
- засоби кiнезотерапiї;
- схема логоритмiчного заняття;
- особливостi застосування засобiв логоритмiки.
Література:

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАдОС, 2002. – 2 72 с. (Коррекционная
педагогика).
2. Логопедiя: [пiдручник] / За ред. М. К. Шеремет. – К.: Видавничий дiм
«Слово», 2010. – 367 с.
3. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями
речи: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Р. Шашкина. – М. :
Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.
Самостiйна робота до К2 (14 год.)
1. Пiдготовка до практичних занять за конспектом лекцiй.
2. Опрацювання додаткової iнформацiї з питань, розглянутих на лекцiйних
заняттях.
3. Опрацювання теоретичних питань та практичних завдань, винесених на
самостiйне винчення:
- методика дослiдження здатностi довiльного гальмування рухiв; статичної та
динамiчної координацi рухiв; стану дрiбної моторики в осiб iз вадами
мовлення;
- особливостi використання вокалотерапiї в корекцiйнiй роботi iз заїкуватими;
- винчити 3-5 вправ для розвитку рухливостi м’якого пiднебiння та усунення
назалiзацiї голосу при ринолалiї;
- особливостi логопедичної роботи з формування фонематичного сприйняття
та звукової культури в дiтей iз фонетико-фонематичним недорозвиненням
мовлення.
4. Законспектувати по 5 ігор спрямованих на: - розвиток фонематичного
сприймання, аналізу синтезу; - формування фонематичних уявлень; - на
постановку правильної звуковимови; - на закріплення правильної звуковимови.
Знати визначення основних завдань, правил проведення зазначених видів ігор
на корекційних логопедичних заняттях.
5. Написати характеристику ігрових прийомів спрямованих на активізацію
активного мовленнєвого спілкування. Підібрати наочні ігри для розвитку

лексичної сторони мовлення, сенсорні ігри для інтелектуальної діяльності.
Вивчити віршики та загадки які можна використовувати в структурі
логопедичної роботи при ЗНМ (лексична тема за вибором). Дати визначення
правил поведінки та основних завдань зазначених ігор на різних етапах
корекційної роботи в логопедичних групах для дітей із ФФНМ, ЗНМ,
заїканням. Дати характеристику основним прийомам в роботі по формуванню
словотворення та словозміни у дітей із вадами мовлення. Підготувати
дидактичні словесні та наочні ігри для формування граматичного правильного
мовлення. Написати етапи формування словозміни та словотворення засобами
ігор та ігрових прийомів. Вивчити правила застосування ігор
6. Пiдготовка до контрольної роботи К 2
Підсумкова тека

1.

Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей старшого дошкільного
віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення:
 Перший період логопедичної роботи;
 Другий період логопедичної роботи.

2. Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей старшого дошкільного віку
з загальним недорозвиненням мовлення (4- й або 5- й рік життя ).
Контрольна робота № 1

1. Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми, які страждають на
дислалію.
2. Особливості проведення логоритмічних занять в системі подолання дизартрії.
3. Особливості проведення логоритмічних занять під час корекції мовленнєвих і не
мовленнєвих проявів ринолалії.
4. Специфіка логоритмічної роботи в системі подолання алалії.
5. Методика проведення логоритмічних занять з особами, які страждають на афазію.

Контрольна робота № 2

1. Провідні завдання логоритмічної роботи з заїкуватими дітьми.
2. Засоби логопедичної ритміки, використовуються у роботі із заїкувати дітьми.
3. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, що страждають на
невротичну форму заїкування.
4. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, які страждають на
неврозоподібну форму заїкування.
Методичні рекомендації
до курсу « Музикотерапія та логоритміка»
Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я
людини – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а
не тільки відсутність хвороб та вад».
Здатність музики активно впливати на нейрофізіологічні процеси в організмі
людини

дозволяє

використовувати

її

як

могутній

засіб,

що

сприяє

оздоровленню, розвитку розумових здібностей, духовних якостей, гармонізації
психіки.
Передбачається

використання

музичних

стилів,

що

мають

позитивний вплив на організм людини.
Музика стилю «бароко» сприяє розвитку пам’яті, концентрації уваги,
кращого засвоєння навчального матеріалу.

Особливо повільна за темпом

звучання (Lento, Largo), з режимом 60-64 такти на хвилину, найбільше
відповідає режиму функціонування людської пам’яті і сприяє її зміцненню. Під
час слухання такої музики мозок входить в особливий стан (альфа-стан), що є
ідеальним для навчання і запам’ятовування. Будь-яка інша музика такого
ефекту в експериментах не показала. Відомо, що в одиницю часу мозок
сприймає 6-9 одиниць (біт) інформації. Саме цей режим витриманий в зміні
параметрів музики бароко. Слухання музики бароко рівнозначне заземленню,

оскільки земля має частоту коливання 7.2 Гц, - ідентичну частоті в діапазоні
стилю бароко.
Композитори: К. Монтеверді, Г. Перселл, Д.Скарлатті, Ж.Люллі, Ж. Рамо,
Д. Фрескобальді, А. Кореллі, Д. Тартіні, А. Вівальді, Г. Гендель, Й.С. Бах,
Т. Альбіноні.
Музика стилю «рококо» рекомендується для зняття розумової втоми.
Рококо – галантний стиль, який відрізняється вишуканістю, легкістю і
камерністю. Спокійний тонус і відсутність емоційних контрастів, прозора
фактура і різноманіття мелізмів гармонізують збуджений розум. Музика рококо
сприймається як легкий, звуковий фон, що не відволікає, не напружує, не
перевантажує свідомість. Найбільш характерний ефект дають твори у
виконанні на клавесині.
Композитори : Ф. Куперен, Ж. Рамо, Л. Дакен, М. Берт.
Музика стилю «класицизм» стимулює розвиток інтелекту, сприяє
підвищенню ефективності інтелектуальної праці, покращенню фізичного
здоров’я.
Стилю класицизм характерна ідеальна рівновага всіх параметрів
звучності, завдяки чому людина цілісно заглиблюється в процес розгортання
музики. Тематичні контрасти і зміни звукового режиму оптимально скореговані
з фізіологічними ритмами. Вони дають прекрасне енергетичне живлення для
розуму, постійно переключаючи увагу, тим самим тримаючи мозок в стані
активності. Таким чином музика віденського класицизму, що є вершиною
класичної епохи, сприяє розумовій концентрації, покращує увагу, відновлює і
стимулює природний ритм біотоків головного мозку.
Твори Й. Гайдна добре використовувати для наївного дитячого
сприйняття, Моцарта – для всіх вікових категорій, Бетховена – для більш зрілої
свідомості. І, разом з тим, всі представники цього стилю підкорюються
універсальним законам гармонії, що передаються на всі психічні рівні людської

індивідуальності. У музиці Моцарта розкритий значний терапевтичний сенс:
здатність покращувати зір, позитивно впливати на серцево-судинну систему та
покращувати роботу органів травлення.
Композитори: Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Д. Перголезі, К. Глюк.

Грегоріанський хорал, знаменний розспів здатний пробуджувати
глибинний духовний потенціал людини, дарувати стан благості, відчуття
єдності зі світом, сприяє м’язовій релаксації.
Індійські раги
Індійська музика розвивалась тисячоліттями як ефективна наука лікування.
Дослідження та результати експериментів мали відповідне спрямування. Вона
скерована на відновлення втраченого ментального балансу, повернення
внутрішнього спокою і рівноваги. Раги були створені древніми музикантами
для заспокоєння розуму, пробудження радості, відновлення сил.
Музика стилю «романтизм» збагачує емоційну сферу, сприяє розвитку
душевної чутливості, умінню співпереживати, викликає глибокі духовні
переживання.
Композитори: Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Е. Гріг, Й. Брамс, І.
Штраус, Ф. Ліст, К. Сен-Санс, П.Чайковський, С. Рахманінов, М. Лисенко.
Музика стилю «імпресіонізм» сприяє розвитку творчості та фантазії.
На відміну від романтизму представники цього стилю прагнуть виразити перші
враження від об’єкту, а не внутрішні глибинні переживання. Музика
композиторів-імпресіоністів здатна відволікати, знімати напругу, дозволяє
отримати насолоду від уявного образу. Частіше це картини природи, або стани
людської душі в єдності з нею. Музика цього стилю здатна розширити межі

світосприйняття, збагатити взаємини із зовнішнім світом.

Слухання цієї

музики розвиває фантазію, творчу уяву, відчуття різних відтінків настрою.
Композитори: К. Дебюссі, М. Равель, А. Лядов, М. Чюрльоніс.
Фольклор дарує радість буття, повертає до першоджерел, пробуджує в
душі любов і пошану до свого народу, його культурної спадщини.
Народна музика, що виконується на струнних інструментах, покращує процес
травлення їжі, тому може бути рекомендована як звуковий фон в їдальнях.
Танцювальна музика – марші, дитячі пісні можуть бути рекомендовані
для емоційного розвантаження учнів після уроків. Ця музика розважає, дає
радісний настрій, знімає напруження м’язів, що позитивно впливає на роботу
серцево-судинної та нервової систем, знімає відчуття втоми. Корисно
танцювати, спонтанно рухатися під музику, без усякого ідейно-смислового
навантаження.
Рецептивне сприйняття музики
Вправи на м’язову й емоційну релаксацію.
Для заспокоєння та відновлення використовують музичні програми і звуки
живої та неживої природи. На прослуховування відбирають ретельно
скомпоновані фрагменти записів голосів пташок, тварин, які викликають
сприятливі асоціативні спогади, образи природи. На релаксацію ефективно
діють ранкові хори пташок у лісі, шум лісу чи моря. Це заспокоює та відновлює
працездатність.
Вправи на розвиток фізіологічного і мовленнєвого дихання
Голосові вправи.
Вимоги щодо рівня вмінь і навичок учнів.
Учень повинен розуміти:
- ритм, передавати оплесками нескладний ритмічний малюнок в музиці, рухах і
мові ритмічну виразність.

емоційний зміст музики;
мовлення і інструкції вчителя;
спостерігати за:
зміною настрою в музиці;
зміною інтонації, міміки, рухів та іншими засобами вираження емоцій;
проявом позитивних якостей особистості;
знати:
правила артикуляції та дикції;
правила і вправи фізіологічного і мовленнєвого дихання;
уміти:
- розслабляти м’язи шиї та тулуба;
- сприймати та передавати через рух музично-ігровий образ, його характер;
- ритмічно, виразно виконувати рухи зі співом, змінюючи їх відповідно до
тексту, динамічних та регістрових змін музики;
вчасно реагувати зміною рухів на зміни у музичному супроводі;
виконувати дихальні вправи в заданому темпі і ритмі;
володіти своїми рухами;
дотримуватися правил слухання музики;
виражати характер і настрій музики пластичними рухами;
імпровізувати, створюючи музичний малюнок під впливом музики;
висловлювати свої почуття і емоції за допомогою міміки та пантоміми.
Орієнтовні музичні твори
«Дитячий

марш», С.Прокофьєв; «Дитяча полька», М.Глінка; «Пісенька

Мамонтенятка» із м/ф. «Мама для Мамонтеняти» ; «Галя по садочку ходила»
(у.н.п);

«Ноктюрн

солдатиків».

В-dur»,

Ж.Філд;

Чайковський

«Марш

дерев’яних

ІІ. Формування просторових уявлень, почуття темпу, ритму.
Завдання:
- розуміння, як виражальні засоби музики впливають на ритмічну
структуру танцювального руху;визначення темпу і характеру музики, що
супроводжує танцювальні рухи;
- вміння виконувати фігурне марширування і ходіння по діагоналі, по колу,
розходитися парами.
- орієнтація

на

площині,

координувати

свої

рухи

з

музичним

супроводом;перешиковування з колони в коло, шеренгу, ланцюжок,
“равлик”;
- вміння спокійно ходити, по-різному змінюючи напрямок руху;
- орієнтування на площині, зберігання потрібної відстані, координування
своїх рухів з музичним супроводом;
- вміння керувати ритмічним рухом м’язів всього тіла;
- координування власного мовлення із ритмічними рухами;
- розвиток

дрібної

синхронності,

моторики,

перемикання

координування
рухів

загальної

чіткості,
моторики

ритмічності,
і

органів

мовленнєвого апарату;
- розвиток звуковисотного сприймання, тембрового й динамічного слуху;
- формування просторових уявлень, сприйняття, розрізнення і відтворення
різних ритмів;
- розвиток творчого (наочно-образного і абстрактно-логічного) мислення.
Вправи на формування просторових уявлень.
- ознайомлення та формування найпростіших стройових прийомів для
зовнішньої і внутрішньої організації дітей у групі:
-

орієнтування на площині, координування своїх рухів з музичним
супроводом;перешиковування з колони в коло, шеренгу, ланцюжок,
“равлик”.

- ходіння з одночасним промовлянням слова, плескаючи;

- виконання відповідних визначених рухів руками під час ритмічного
ходіння;
- ритмічне

виконання

вправи

з

предметами

(стрічками);

вміння

координувати ритмічну мову та рухи; виконувати рухи, змінювати їх
характер та напрямок відповідно до частин музичного супроводу;
- ходіння уздовж стін або за різними напрямками (шикування парами у
колону);
- уміння рухатись за характером музики (під марш, під стрімку музику,
жваву, веселу, спокійну);
- уміння змінювати енергійний характер кроків на спокійний відповідно до
змін у музиці.
Орієнтовні музичні твори:
«Веселий танець у колі», нім. нар. мел.; «Марш з прапорцями» (із
промовлянням тексту) С. Школьник; «Гра з прапорцями», чеська нар. мел.;
«Перстень», укр. нар. мел., обр. В. Верховинця; «Млин» (вільний коловий рух
руками); «Ходіння навшпиньках», авт. С. Школьник (зб. Т. Коренєвої);
«Маятник» на муз. А. Жилінського.
Ритмічно-рухові вправи.
Засвоєння вихідних положень.
Напівприсідання, стрибки, підіймання зігнутої у коліні ноги. Поняття про
опорну і працюючу ногу. Перенесення маси тіла з п’яток на носок і назад з
однієї ноги на іншу. Підіймання на півпальці, стрибки, крок на місці, плавне
напівприсідання.
Нахили, повороти голови. Вправа на розслаблення для плечового поясу, тулуба,
рук.
Оплески у долоні, плавний рух руками, перелази через зчеплені руки.
Вправи зі стрічками, прапорцями, м’ячами.
Ігри під музику.

Навчання створювати музично-руховий образ (знаходити під впливом музики
імітаційні рухи: легкий стрімкий біг - образ літаючої пташки; чіткий ритм образ стрибаючої конячки; м’який пружний крок - образ кішки).
Інсценування пісні.
Елементи танцю.
Виконання визначених програмою вправ класичного екзерсису за І, ІІ, ІІІ
позиціями ніг.
Реагування на сильну частку такту маховими та коловими рухами.
Вміння відчувати напруження та розслаблення м’язів відповідних частин тіла.
Координування своєї мови із ритмічними рухами.
Виконання танцювальних кроків з носка (па марше), присідання у І п. (для
хлопчиків) типу “м’ячик”, “жабка”, “зальотний рух”, “колисання”, бічний
приставний крок з присіданням.
Ритмічна ходьба на напівпальцях.
Виконання приставні кроки в сторону.
Вміння створювати і передавати пластикою рухів образи танцю, яскраво
відтворювати його особливості.
Проявляти творчу самостійність, артистичність. Орієнтуватися на площині,
координувати свої рухи з музичним супроводом.
Орієнтовні музичні твори.
«Марш з прапорцями» (із проказуванням тексту) С. Школьник; «Гра з
прапорцями», чеська нар. мел.; «Веселий танець у колі», нім. нар. мел.;
«Чебурашка», муз. В. Шаїнського; «Погуляємо», муз. Т. Ломової; Дитячий
краков’як», муз. Т. Ломової, «Коло», укр. нар. мел.
3. Кінезіологічні вправи.
4. Пальчикова гімнастика.
5. Розповідь віршів руками. Рухова драматизація.
Вокально-артикуляційні вправи.
Вимоги щодо рівня вмінь і навичок учнів.

Учень повинен розуміти: прості та складні інструкції учителя;
інструкції до ігор, вправ;
ритм музики;
темп;
знати:
найпростіші стройові прийоми для зовнішньої і внутрішньої організації дітей у
групі;
як виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру танцювального
руху;
назви танців і їх основні елементи;
вміти:
- ходити навприсядки; спиною вперед, змінюючи положення рук (вгору, вперед,
в сторони та ін.);
- ходити із заплющеними очима;
- бігти, високо піднімаючи коліна, у різних напрямах та утворювати коло;
- ритмічно ходити із одночасним ритмічним проказуванням тексту;
- правильно виконувати уклін (для дівчат, хлопців);
- виразно виконувати танцювальні рухи відповідно до характеру музики;
- самостійно орієнтуватися в просторі і переходити з кружляння в парі у велике
коло та навпаки, вільно рухатися;
- ритмічно виконувати рухи з предметами, вчасно змінювати рухи відповідно до
змін у музичному супроводі;
- передавати оплесками нескладний ритмічний малюнок;
реагувати рухом на динамічні та регістрові зміни музики;
виконувати просту інструкцію;
-

координувати свою мову з ритмічними рухами;

-

відмічати початок і кінець музики;

-

володіти вільним природнім кроком;

зберігати правильну поставу тіла;
ритмічно ходити на напівпальцях.

виконувати приставні кроки в сторону.
знаходити своє місце у строю, парах, колі; зберігати інтервали;
виконувати рухи на релаксацію, розвиток дрібної моторики;
виконувати звуки звірів, птахів за допомогою звуконаслідування, на ударношумових інструментах;
уміти виконувати танцювальні рухи за зразком;
узгоджувати свої дії з інтересами інших.
Орієнтовний перелік музичних творів.
Заспокійлива музика: Й.-С.Бах “Менует ре мінор”, А.Лядова “Колискова”,
П.Чайковський “Танець феї Драже”, В.Барвінський “Сонечко”, П.Чайковський
“Пісня жайворонка”, В.Сокальський “Пташка”.
Бадьора музика: Р.Шуман “Марш”; О.Бородін, танці з опери «Князь Ігор»,
“Гопак”; П.Чайковський “Танок маленьких лебедів”; О.Білаш “Непосида”.
Сумна музика: Й.-С.Бах “Волинка”, П.Чайковський “Хвороба ляльки”, “Пісня
жайворонка”, Л.Бетховен “Аллегретто”.
Весела танцювальна: М.Глинка “Полька”, В.Моцарт “Гумореска”, В.Моцарт
“Турецький марш”, П.Чайковський “Комаринська”.
Тривожна музика:
М.Лисенко “Коза Дереза”, К.Сен-Санс “Карнавал тварин”, С.Прокоф’єв “Петро
і вовк”.
Психосоматичні етюди. Психогімнастика.
Орієнтовний перелік музичних творів.
Іграшки: П.Чайковський “Нова лялька”, “Марш олов’яних солдатиків”,
“Хвороба ляльки”, “Гра у коники”.
Пори року: П.Чайковський з циклу “Пори року”, “Вальс квітів”, “Пісня
жайворонка”.
Музичні

інструменти:

твори

П.Чайковський “Комаринська”.

у

виконанні

симфонічного

оркестру,

Вправи на розвиток фізіологічного і мовленнєвого дихання
Вимоги щодо рівня вмінь і навичок учнів.
Учень повинен розуміти:
- емоційний зміст музики;
- навчальне мовлення і інструкції вчителя;
- на практичному рівні поняття “релаксація”, “артикулема”, “музичний
малюнок”;
спостерігати за:
- зміною настрою в музиці;
- зміною інтонації, міміки, рухів та іншими засобами вираження емоцій;
- проявом позитивних якостей особистості;
знати:
- правила артикуляції та дикції;
- правила і вправи фізіологічного і мовленнєвого дихання;
уміти:
- виконувати дихальні вправи в заданому темпі і ритмі;
- володіти тривалістю подиху, його силою і поступовістю;
- виконувати голосові та фонопедичні вправи, координувати слух і голос;
- розслаблювати м’язи по контрасту з їх напруженням;
- володіти своїми рухами;
- дотримуватись правил слухання музики;
виражати характер і настрій музики пластичними рухами;
- імпровізувати, створюючи музичний малюнок під впливом музики;
- висловлювати свої почуття і емоції за допомогою міміки та пантоміми.
Формування просторових уявлень, почуття темпу, ритму.
Завдання:
-

поєднання мовно-рухового та слухового аналізаторів із розвитком
загальної моторики;

-

розвиток дрібної моторики, координування чіткості, ритмічності,
синхронності,

перемикання

рухів

загальної

моторики

і

органів

мовленнєвого апарату;
-

розвиток звуковисотного сприймання, тембрового й динамічного слуху;

-

формування і розвиток просодичних характеристик мовлення (розвиток
інтонаційного виразного ритмічного мовлення, здатності до модуляції
голосу);

-

синхронізація роботи півкуль;

-

формування просторових уявлень, сприйняття, розрізнення і відтворення
різних ритмів;

-

розвиток творчого (наочно-образного і абстрактно-логічного) мислення.
Вправи на формування просторових уявлень.
Ознайомлення та формування найпростіших стройових прийомів для

зовнішньої і внутрішньої організації дітей у групі:
- основні перешикування у шеренгу, ланцюжок, коло;
- ходіння уздовж стін або за різними напрямками (шикування парами у
колону, розподіл на кілька загонів із ведучим);
- уміння рухатись за характером музики (під марш, під стрімку музику,
жваву, веселу, спокійну);
- уміння змінювати енергійний характер кроків на спокійний, відповідно до
змін у музиці.
Ритмічно-рухові вправи.
1. Засвоєння вихідних положень.
Напівприсідання, стрибки, підіймання зігнутої у коліні ноги. Поняття про
опорну і працюючу ногу. Перенесення маси тіла з п’яток на носок і назад з
однієї ноги на іншу.

Підіймання на півпальці, стрибки, крок на місці, плавне

напівприсідання.
2. Засвоєння вихідних положень рук. Вихідне положення „сидячи із
схрещеними ногами”.

3. Нахили, повороти голови. Вправа на розслаблення для плечового поясу,
тулуба, рук.
Оплески у долоні, плавний рух руками, перелази через зчеплені

-

руки. Вправи зі стрічками, прапорцями, м’ячами
Орієнтовні музичні твори.
“Пiсня про школу”, муз. М Дремлюги; “Галя по садочку ходила” (у.н.п.);
“Веселi

гуси»

(у.н.п.);

“Ой

єсть

“Кавалерійська”; С. Прокоф’єв

в

лісі

калина”,

Д.

Кабалевський

“Марш”; “Марш” із к/ф “Веселі хлопці”;

М.Старокадомський “Веселi мандрівники”; Чайковський “Марш дерев’яних
солдатикiв”; “Я на камушке сижу” р.н.п.; Э Грiг “Вальс”; С. Майкопар “У
садочку”.
Ігри під музику.
Учити створювати музично-руховий образ (знаходити під впливом
музики імітаційні рухи: легкий стрімкий біг − образ літаючої пташки; чіткий
ритм − образ стрибаючої конячки; м’який пружний крок − образ кішки).
Учити виконувати рухи за регістрами (високий, середній, низький),
реагувати на темпові зміни, характерні особливості музики, передавати рухами
зміни у музиці.
Інсценувати пісні. Імпровізувати за допомогою інструментів (потяг).
Орієнтовні музичні твори
П.Чайковський “Полька”; “Вийди, вийди, сонечко” у.н.п.; “Казачок” у.н.т.;
П.Козицький

“Веснянка”;

“Іди,

iди,

дощику”

у.н.т.;

Т.Вількорейська

“Колискова”.
Вправи з дитячими музичними інструментами.
- ознайомлення з дитячими ударно-шумовими інструментами (трикутник,
бубон, румба, маракаси, барабан, кастаньєти, тарілки);
- виконання елементарного ритмічного малюнку знайомих імен, назв звірів,
птахів,

тощо

(проплескуванням,

протупуванням,

інструментах, з проговорюванням);
- вправи для пальців на дитячому піаніно.

простукуванням,

на

- акомпанемент до пісень і танцювальних мелодій (за програмою з музики); −
виконання гам на дитячому піаніно у межах октави у швидкому темпі двома
руками; співи поспівок під акомпанемент металофонів, барабана, трикутника.
Елементи танцю.
- вітання один до одного − уклін дівчини, хлопчика;
- освоєння елементів українського танцю: основні положення рук у дівчат і
хлопців; легкі поклони; підскоки у парах, по колу, з інтервалом;
чергування бігу і притупів однією ногою; стрибки на двох ногах; стрибки
прямим галопом;
- розвиток природньої рухової реакції на веселу танцювальну музику;
вміння узгоджувати рухи з рухами партнера;
- вчити передавати характер хороводу.
Орієнтовні музичні твори.
“Гопак” у.н.т.; “Казачок” у.н.т.; П. Чайковський “Камаринська”; Р. Шуман
“Веселий робітник”; ”Из-под дуба” р.н.п.
. Пальчикова гімнастика.
Орієнтовний перелік вправ, ігор.
“Покатай між долоньками”, “Ми художники”, “Веселі долоньки”, “Граємо на
дудочці”, “На горі”, “Граємо на піаніно”, “Веселі чоловічки”, “Пальчики
крокують”, “Бджола”.
Орієнтовний перелік музичних творів.
Є.Макшанцева “Веселі долоньки”, К.Дискін “Спритні ручки”, “Смішні
чоловічки”, Є.Тілічеєва “Труби і барабан”.
Ігри під музику
Вчити стежити за розвитком музичного твору, передавати ритмічний малюнок.
Удосконалювати уміння рухатися відповідно до регістру звучання
музики, змінювати рух із зміною регістру.

Учити створювати ігровий образ

з різноманітними яскравими акцентами, динамічними відтінками, узгоджувати
свої рухи з музикою, рухами партнера. Узгоджувати при інсценуванні народних

пісень тексти з рухами, розвивати танцювально-ігрову творчість. Застосовувати
ритмоблоки для означення ролей персонажів казок за ритм-кодом.
Орієнтовані музичні твори.
М.Мусоргський “Гопак”; Я.Степовий “Вправи з хустинами”; М. Леонтович
“Гра в зайчика”; В.Верховинець “Гей, вiйсько йде”; “Коза” укр. н. гра.
Вокально-артикуляційні вправи.
Вимоги щодо рівня умінь і навичок учнів.
Учень повинен
розуміти:
- прості та складні інструкції учителя;
- зміст ігор, вправ;
- ведучу роль музики;
- динамічні та емоційні відтінки;
- символіку зображення на дидактичному матеріалі;
знати:
- символіку зображення на дидактичному матеріалі;
- жанри музичних творів;
- назви танців і їх основні елементи;
вміти:
- виконати просту інструкцію;
- відмічати початок і кінець музики;
- володіти вільним природнім кроком;
- зберігати правильну поставу тіла;
- ритмічно передавати крок і біг;
- шикуватися у колону по одному;
- знаходити своє місце у строю, парах, шерензі, колі; зберігати інтервали;
- ходити ланцюжком у заданому напрямку;
- виконувати рухи на релаксацію, розвиток дрібної моторики;
- виконувати вправи на розвиток і узгодження рухів артикуляційного апарату;

- виконувати ритмічний малюнок знайомих імен, назв звірів, птахів за
допомогою рухів, звуконаслідування, на ударно-шумових інструментах;
- передавати образно-ігрові дії відповідно до музики і змісту пісні;
- уміти вітати один одного у танці;
- виконувати танцювальні рухи за зразком;
- узгоджувати свої дії з інтересами інших.
Орієнтовані вправи з ритмопластики.
„Поїзд” − ходьба на місці із звуконаслідуванням.
„Парасолька” − стрибки із просуванням уперед.
„Силачі” − вправи на релаксацію м’язів рук.
„Ножиці” − схрещені рухи руками.
„Дроворуб” − нахили уперед.
„Гвинтик” − поворот тулуба.
„Ванька-встанька” − комбінація вправ.
„Пропелер” − кругові рухи руками.
Вправи зі стрічками, м’ячами, обручами.
Орієнтовані музичні твори.
М.Мусоргський “Гопак”; Я.Степовий “Вправи з хустинами”; М. Леонтович
“Гра в зайчика”; В.Верховинець “Гей, вiйсько йде”; “Коза” укр. н. гра; пісні
В.Шаінського; рос. н .п. “Я на горку шла”.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра дошкільної освіти

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ
РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦЕПЛІНИ «ЛОГОРІТМІКА ТА ІГРИ В
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КАРТА

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
418 ск групи ІV курсу
спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
з дисципліни «»
ст. викл. Курчатова А.В.
Кредит та тема

Академічний контроль
(форма представлення)*

КРЕДИТ 1.
ОСНОВИ
ЛОГОРИТМIКИ

Підготуйте 2 анотації до
статей стосовно історії
розвитку логопедичної
ритміці в Україні.
Підготуйте 2 анотації до
статей стосовно історії
розвитку логопедичної
ритміці закордоном.
Підготуйте 2 анотації до
статей стосовно
фізіологічних механізмів
взаємодії рухів та
мовлення.
Розробити 3
логоритмічні прийоми
для розвитку дрібної
моторики дітей з
порушеннями
мовлення.
Розробити 3
логоритмічні
прийоми для
розвитку дихання
дітей з
порушеннями
мовлення.
Розробити 2 ігрові ситуації
логоритмічного спрямування
для дітей з порушеннями
мовлення.
Скласти обов`язковий
перелік іграшок для ігрового
куточка в спеціальному
реабілітаційному закладі.
Скласти порівняльну
характеристику
логопедичного та ігрового
заняття

Кількість
балів
(за
видами
роботи)*
*

Кількість
балів
всього за
кредит

Термін
виконання
(тижні)***

Викладач
(підпис)

КРЕДИТ 2.
ЛОГОРИТМКА В
СИСТЕМІ
КОРЕКЦIЙНОРЕАБIЛIТАЦIЙН
ОЇ РОБОТИ ПРИ
РІЗНИХ ВАДАХ
МОВЛЕННЯ

Зарахування кредиту № 1
Скласти
конспект
логоритмічного заняття для
дітей із ЗНМ ( рівень ЗНМ –
за вибором студента).
Скласти
конспект
логоритмічного заняття для
дітей із ФФНМ.
Скласти конспект заняття
логоритмічного заняття для
дітей із заїканням (форма
заїкання на вибір студента).
Скласти
2
конспекти
логоритмічних занять для
дітей
із
системними
порушеннями
мовлення
(порушення
на
вибір
студента).
Розробити 3 логоритмічні
прийоми для розвитку уваги
у дітей із системними
порушеннями
мовлення
(порушення
на
вибір
студента).
Розробити 3 логоритмічні
прийоми
для
розвитку
загальної координації.

Зарахування кредиту № 2
Всього балів за самостійну роботу

240 балів

360 балів

ВСЬОГО за семестр –

Графік проведення контрольних заходів за самостійною роботою студентів
на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.
Понеділок, 11.00-12.00
01.412
Субота, 8.30-9.50
10.00-11.20
Графік проведення консультацій на ІІ півріччя 2018-2019 н.р.

Четвер
11.00-12.00

01.411

Карту отримав

(ПІБ студента)
(підпис)

(дата )
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2019 – 2020 навчальний рік

Контрольні заходи з дисципліни «Логоритміка та ігри в логопидичній
роботі» включають проміжний та підсумковий контроль.
Проміжний контроль здійснюється протягом семестру по закінченню
кожного кредиту, і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з
конкретної теми (набору тем, циклу тощо).
Кредит - цілісна і логічно завершена частина навчальної дисципліни, яка
підлягає засвоєнню в системі вивчення певної дисципліни.
Підсумковий контроль є семестровим контролем, який проводиться у
вигляді заліку з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі
дисципліни «Логоритміка та ігри в логопидичній роботі».
Результати навчання студентів щодо опанування навчальної дисципліни
оцінюються за 100-бальною шкалою.
Загальне оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу з
дисципліни «Логоритміка та ігри в логопидичній роботі» здійснюється за
результатами проміжного і підсумкового контролю за стобальною шкалою.
Розрахунок балів за проміжним та підсумковим контролем
№

Кількість

з/п

Вид діяльності

балів

1.

Відвідування лекцій

2

2.

Відвідування семінарських і практични

2

Занять
3.

Робота на семінарських заняттях

20

4.

контрольні роботи (1,2)

30

5.

Самостійна робота

60

Підсумковий бал

У

процесі оцінювання навчальних досягнень студентом застосовуються

такі методи:
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік.
Методи письмового контролю: письмове опитування; конспект.
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз. Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час
виконання
самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:


своєчасність виконання навчальних завдань;



повний обсяг їх виконання;



якість виконання навчальних завдань;



самостійність виконання;



творчий підхід у виконанні завдань;



ініціативність у навчальній діяльності.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Кредит 1
1. Дайте визначення поняттю логопедична ритміка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________
2. Оберіть вірний варіант відповіді. Предметом логопедичної ритміки є:
а. структура мовленнєвого дефекту, немовленнєві психічні
функції;
б. різноманітні порушення психомоторних, сенсорних функцій та система рухів у
поєднанні з музикою та словом;
в. подолання мовленнєвого порушення шляхом розвитку та корекції
немовленнєвих та мовленнєвих психічних функцій;
3. Дайте визначення:
Рухова навичка_________________________________________________

__________________________________________________________________
______________________________________________________________
4.

Кінезітерапія визначається як:
а. лікування за допомогою активних та пасивнихрухів;
б. лікування за допомогою музики та слова;
в. лікування за допомогою музики та рухів;
Формування рухових навичок та умінь, просторових уявлень, просторової
орієнтації є складовими:
а. виховних завдань;
б. освітянських завдань;
в. корекційних завдань;
6. Дайте визначення:
Ритміка_________________________________________________________

________________________________________________________________
7.

Методику розвитку ритмічних здібностей започаткував:
а. швейцарський педагог та музикант Е. Жак-Далькроз;
б. російська педагог та музикант Н.Г.Александрова;

8.

Заняття з логопедичної ритміки будується з урахуванням:
а. етапу логопедичної корекційної роботи;
б. лексичної теми;
в. теми музичного заняття;

9.

Заняття з логопедичної ритміки проводиться :
а. 2 рази на тиждень;
б. 1 раз на тиждень;

в. 1 раз на два тижні;
10.

Заняття

з

логопедичної

ритміки

зазвичай

проводить:
а. логопед;
б. логопед та музичний керівник;
в. логопед та вихователь;
Кредит 2.
1. Перерахуйте
специфічні
принципи,
на
які
спирається
логопедична ритміка:______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_
2. Визначте прийоми наочних методів, якими користується логопедична
ритміка:
а. наочно – зорові;
б. наочно – слухові;
в. тактильно - м’язові;
г. наочно-образні;
д. зорово – тактильні;
3.

Хто перший ввів лікувальну ритміку у систему лікування нервовохворих?
а. В.О. Грінер
б. В.О. Гіляровський
в. Н.А. Власова

4.

У
зміст
першої
ланки
логопедичної
ритміки
входять
: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________

Розкрийте основі положення принципу систематичності:__________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
6.
Методика М.І. Озерецького направлена на дослідження стану:
а. статичної та динамічної координації рухів;
б. довільної мімічної моторики;
в. почуття ритму;
7. На якому етапі виконання довільних рухів за М.О.Бернштейном індивід
виконує рухове завдання, визначає, у що йому потрібно перетворити
ситуацію:
а. перший етап
б. третій етап
5.

в. другий етап
8. В яких роках сформувався особливий напрямок – логопедична ритміка?
а. в 20 роках;
б. в 30 роках;
в. на початку 40 років;
9.
Які засоби зазвичай використовуються на першому етапі заняття з
логопедичної ритміки?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________

10.

Назвіть основні особливості логопедичної ритміки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________

11. Яке основне завдання занять логопедичної ритміки для дітей із заїканням?
а. нормалізація темпу та ритму загальної та мовленнєвої моторики, просо
дики та психомоторики;
б. корекція психомоторики, перебудова ставлення до спілкування та власного
мовлення, корекція мовлення;
в. корекція мовлення, позбавлення від заїкання;
12. З якого віку проводяться заняття з логопедичної ритміки із заїкуватими
дітьми?
а. з 4-5 років
б. з 3-4 років
в. з 2-3 років
13. На якому етапі заняття з логоритміки дітям пропонуються вправи на
розвиток дихання з мовленнєвим супроводом, для розвитку дикції та
артикуляції?
а. обмеженого мовленнєвого спілкування;
б. супроводжуючого та відображаючого мовлення;
в. діалогічного мовлення;
14. Від чого, перш за все, залежить характер та специфіка вправ,
які пропонуються дітям з ФФНМ?
а. від стану звуковимови та рівня фонематичного
сприймання дітей;
б. від рівня моторного розвитку дітей та їх рухових
можливостей;
15. Яким чином підбирається мовленнєвий матеріал на заняттях з логопедичної
ритміки для дітей з ФФНМ?

а. у відповідності до етапів корекційної роботи та рівнем
моторного та мовленнєвого розвитку дітей у групі;
б. так, щоб час вимовляння римованого ряду дав
змогу виконати певний рух;
в. у відповідності до рівня моторного розвитку дитини
та лексичного-граматичної тематики логопедичного
заняття.
16.

Які вправи обов’язково мають бути включеними в логоритмічне заняття для
дітей з ФФНМ?
а. на розвиток фонематичних процесів;
б. на розвиток голосу та співи;
в. на розвиток уваги;
17. Які вправи з перерахованих сприяють вихованню уміння у дітей із ЗНМ
вслухатися в мовлення оточуючих та виконувати активні мовно-рухові дії?
а. на розвиток дикції та артикуляції, вправи на координацію
рухів та мовлення
б. на розвиток дикції, регуляцію м’язового тонусу та
координацію рухів та мовлення
в. на регуляцію м’язового тонусу, розвиток уваги, рухової
пам’яті, координацію рухів та мовлення
1 8. Яка мета використання пасивної гімнастики для дітей з
дизартрією?________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19.
Дайте визначення:
Ортофонія_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20. Опишіть
особливості моторики
дорослих
та
підлітків,
що
заїкаються:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Тести з дисципліни «Логоритміка та ігри в логопедичній роботі»
1. Рухове вміння – це …..
а) такий степінь володіння технікою дій, при якій керівництво діями
відбувається автоматизовано і дії відрізняються високою
надійністю;
б) виконання вправи з деякими помилками;
в) швидкість виконання під музику.
2. Метод, який не використовується на заняттях з логоритміки:
а) метод використання слова;
б) метод наочного сприйняття;
в) метод – інтерв’ю;
г) ігровий метод.
3. Чому сприяють заняття з логоритміки?
а) розвитку гнозису;
б) розвитку генезису;
в) розвитку праксису.
4. Об’єктом вивчення логопедії є:
а) порушення мовлення;
б) процес навчання та виховання осіб з порушеннями мовлення;
в) людина з мовленнєвими порушеннями.
5. Центральним відділом мовленнєворухового аналізатора є:
а) центр Верніке;
б) центр Брока;
в) потилична область.
6. Яка мета логопедичної ритміки?
а) усунення мовленнєвого порушення шляхом розвитку, виховання і
корекції в людей з мовленнєвою патологією рухової сфери;
б) виховання й розвиток почуття ритму, здатності сприймати ритмічну
виразність;
в) виховання здатності сприйняття музичних образів.
7. Створив систему ритмічного виховання під назвою «метод ритмічної
гімнастики»:
а) В.А. Грінер;
б) Н.А. Баженов;
в) Э. Жак–Далькроз.
8. Які вправи не обов’язкові в корекції недоліків звуковимови при ринолалії:
а) вправи на розвиток міміки обличчя;
б) вправи на розвиток мовленнєвого дихання;
в) вправи на розвиток уяви.
9. При якому мовленнєвому порушенні спостерігається недостатня
іннервація м’язів мовленнєвого апарату?

а) дисфонії;
б) дизартрії;
в) ринолалії.
10. Що є предметом музично-ритмічного виховання?
а) розвиток голосу;
б) музика та рух;
в) розвиток музичних здібностей і слуху.
11. При обстеженні мовлення не перевіряємо:
а) стан інтелекту;
б) ста звуковимови;
в) стан словника;
г) стан зв’язного мовлення.
12. Що не є резонатором:
а) глотка;
б) ротова порожнина;
в) гортань;
г) носова порожнина;
13. Що не є причиною носової вимови звуків:
а) підвищений тонус м’язів м’якого піднебіння;
б) скорочення під’язичної уздечки;
в) знижений тонус м’язів м’якого піднебіння.
14. Прискорене мовлення, що супроводжується необгрунтованими паузами,
спотиканнями – це …..
а) батаризм;
б) парафразія;
в) брадилалия;
г) тахілалія.
15. Яке завдання не висувається в логопедичній ритміці:
а) корекційне;
б) освітнє;
в) педагогічне;
г) виховне.
16. Що не належить до логоритмічного виховання:
а) розвиток ритмічної сторони мовлення;
б) розвиток, виховання і корекція немовленнєвих процесів у людей з
мовленнєвою патологією;
в) розвиток мовлення і корекція мовленнєвих порушень.
17. Установіть відповідність:
Засоби музики
Визначення
1) темп
а) відрізок твору від однієї сильної долі до іншої.
2) такт
б) швидкість виконання музики
3) ритм
в) сполученість музичних звуків, різних за довжиною.
18. Вставте пропущене слово:
Логопедична ритміка ідеально підходить для тренування процесу
(гальмування) та збудження в осіб з мовленнєвою патологією, сприяє

виявленню індивідуального ритму людини і корекції мовленнєвої
патології в дітей дошкільного та шкільного віку.
19. Вставте пропущене слово:
Темп мовлення прийнято визначати як (швидкість) протікання мовлення в
часі або як число звукових одиниць, які виголошуються в одиницю часу.
20. Вставте пропущене слово:
(Психомоторика) – індивидуальні, конституційні, а також пов’язані зі
статтю та віком особливості рухових реакцій людини.
21.Обʼєкт логоритміки – це:
а) система рухів у сполученні з музикою і словом;
б) багатоманітність порушень психомоторних функцій людини з
мовленнєвою патологією;
в) людина з мовленнєвою патологією.
22. Крокувати, чергуючи крок і хлопок. На розвиток чого спрямована дана
вправа?
а) на дослідження рухової пам’яті;
б) на дослідження динамічної координації рухів;
в) на дослідження статичної координації рухів.
23. Обстеження стану психомоторики не включає в себе …..
а) обстеження рухливості органів артикуляції;
б) обстеження координації рухів;
в) обстеження словникового запасу;
г) обстеження довільної мімічної моторики.
24. Засобами музично-ритмічного виховання не є:
а) елементарні основи музичної грамоти;
б) вправи на узгодження рухів з музикою;
в) гімнастика;
г) вправи ритмічної гімнастики.
25. Зображувальні засоби музики не включають в себе:
а) ритм;
б) такт;
в) темп;
г) читання.
26. Швидкість виконання музики – це …..
а) темп;
б) ритм;
в) мелодія;
г) такт.
27. Структура заняття з логоритміки не має:
а) підготовчої частини;
б) основної частини;
в) попереджувальної частини;
г) заключної частини.
28. Обери вправу, не спрямовану на розвиток голосу:
а) «Заспокой ляльку»;

б) «Луна»;
в) «Фокус»;
г) «Завірюха»;
29. Типи дихання (виключи зайве):
а) ключичний;
б) діафрагмальний;
в) плечовий;
г) черевний.
30. Мета логопедичної ритміки?
а) усунення мовленнєвого порушення шляхом розвитку, виховання і
корекції в людей з мовленнєвою патологією рухової сфери;
б) виховання й розвиток почуття ритму, здатності сприймати ритмічну
виразність;
в) виховання здатності сприйняття музичних образів.
31. Загальноприйнятий варіант вживання язика в процесі мовленнєвої
діяльності – це……
а) порушення мовлення;
б) норма мовлення;
в) діалект.
32. Яка мета музично-ритмічного виховання?
а) виховання і розвиток музичного розміру, почуття ритму;
б) усунення мовленнєвого порушення шляхом розвитку, виховання та
корекції в людей з мовленнєвою патологією рухової сфери;
в) виховання здібності сприйняття музичних образів, розвиток
рухових здібностей.
33. Відрізок твору від однієї сильної долі до іншої - це:
а) гучність;
б) такт;
в) темп;
г) швидкість.
34. До освітніх завдань логопедичної ритміки не належить:
а) розвиток голосу, артикуляції;
б) знайомство з різними рухами, просторовою організацією тіла;
в) знайомство з музичними термінами при формуванні відчуття ритму.
35. Встановіть відповідність
Засоби музики
Визначення
1) ритм
а) відрізок твору від однієї сильної долі до іншої.
2) такт
б) швидкість виконання музики
3) темп
в) сполучуваність музичних звуків, різних за довжиною
36. Вставте потрібне слово.
Логопедична ритміка – один із видів кинезитерапії, засіб корекції
мовленнєвих порушень з допомогою (рухів), музики та слова; складова
частина системи корекційної допомоги в ДНЗ.
37. Вставте потрібне слово.

Динамічний стереотип – стійка система умовних та (безумовних)
рефлексів.
38. Вставте потрібне слово.
До першого правила логопедичної ритміки належить розвиток,
виховання та корекція не мовленнєвих процесів у людей із
мовленнєвою патологією.
39. Вставте потрібне слово.
Апраксія – порушення цілеспрямованих (рухів) та дій через
пошкодження кори головного мозку.
40. Вставте потрібне слово.
(Міміка) – рухи м’язів обличчя, очей, які відображують різні почуття
людини: сум, радість, здивованість.
41. Засновником ритміки як навчальної дисципліни вважається:
а) І.Г.Єременко;
б) Е.Жак-Далькроз;
в) Л.С.Виготський
42. Заняття з логоритміки дозволяють:
а) доцільно використовувати графічні навички;
б) активізувати увагу дітей;
в) розвивати відчуття ритму;
г) коригувати просторову організацію рухів;
д) виховувати вміння рухатись у певному темпі.
43. Головними коригуючими факторами на уроках логоритміки виступають:
а) рух;
б) технічні засоби;
в) музика;
г) колективна діяльність
44. Визначте умови, які посилюють корекційну спрямованість занять із
логоритміки:
а) введення у програму корекційно-компенсаторних засобів
музично-ритмічної діяльності з опорою на збережені або менш
уражені функції;
б) поетапне формування компонентів психомоторики під час
проведення музичних занять;
в) раціональне використання корекційних засобів і прийомів залежно
від психомоторного розвитку дітей.
45. Який основний принцип побудови логоритмічних занять для дітей з
фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення?
а) відповідність запропонованих вправ стану моторної сфери дітей з
ФФНМ, стану їх звуковимови і рівня фонематичного сприймання;
б) відповідність запропонованих вправ періоду навчання;
в) відповідність запропонованих вправ віку дитини з ФФНМ.
46. Визначте основні завдання логоритмічних занять для дітей з ФФНМ.
а) формування правильної постави і відчуття рівноваги;

б) удосконалення звуковимови і розвиток фонематичного
сприймання;
в) взаємодія з логопедичною роботою шляхом використання різних
вправ, які поєднують музику, рухи і мовлення.
47. Які вправи обов’язково використовуються в логоритмічних заняттях для
дітей з ФФНМ?
а) для розвитку фонематичного слуху;
б) для розвитку голосу і співи;
в) розвиток стійкості уваги, переключення і розподілення уваги.
48. Яким чином проводиться логоритмічні робота в групі для дітей з
загальним недорозвитком мовлення?
а) у три етапи: підготовчий, основний етап, підсумковий виступ;
б) у чотири етапи: встановлення контакту і активізації мовленнєвої
діяльності; основний етап, підготовка і проведення свят; удосконалення
різних форм мовленнєвої діяльності;
в) у три етапи: підготовчий, етап автоматизації звуків і етап
диференціації звуків.
49. Основні завдання логоритмічних занять при подоланні заїкання?
а) нормалізація темпу і ритму загально і мовленнєвих рухів, просо
дики мовлення, психомоторики, перебудова відношення до
спілкування і власного мовлення, корекція мовлення;
б) корекція психомоторики, перебудова відношення до спілкування і
власного мовлення, корекція мовлення;
в) корекція мовлення подолання заїкання.
50. З якого віку проводяться логоритмічні заняття з дітьми, які мають
заїкання?
а) з 5-6 років, коли сформовані основні рухові уміння;
б) з 2-3 років, оскільки у цьому віці швидше долається заїкання;
в) з 6-7 років, коли здійснюється орієнтація дошкільника на шкільне
навчання і у дітей сформоване критичне ставлення до власного дефекту.
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Питання до до заліку

1.

Об’єкт‚ предмет, мета та провідні завдання логоритміки.

2.

Категоріальний апарат. Загальна характеристика.

3.

Структурні

елементи

логоритміки.

Класифікація.

Загальна

характеристика.
4.

Психофізіологічна структура рухового акта. Загальна характеристика.
5. Етапи реалізації довільного руху( за М.О.Бернштейном ). Загальна
характеристика.

6.

Принципи логоритміки. Класифікація. Загальна характеристика.

7.

Засоби логоритміки. Загальна характеристика.

8.

Методи і прийоми логоритміки. Загальна характеристика.
9. Словесні методи і прийоми. Особливості їх застосування на
логоритмічних заняттях.
10. Наочні

методи

і

прийоми.

Особливості

їх

застосування

на

логоритмічних заняттях.
11.

Практичні методи і прийоми. Особливості їх застосування на
логоритмічних заняттях.

12.

Ходьба

і

марширування.

Загальна

характеристика.

Методика

проведення.
13.

Вправи для розвитку дихання і голосу. Загальна характеристика.
Методика проведення.

14.

Вправи для регуляції м’язового тонусу. Загальна характеристика.
Методика проведення.

15.

Вправи для активізації уваги. Загальна характеристика. Методика
проведення.

16.

Співи. Загальна характеристика. Методика проведення.

17.

Мовленнєві вправи без музичного супроводу. Загальна характеристика.
Методика проведення.

18.

Вправи

для

розвитку

почуття

музичного

розміру.

Загальна

характеристика. Методика проведення.
19.

Ритмічні вправи. Загальна характеристика. Методика проведення.

20.

Гра на інструментах. Загальна характеристика. Методика проведення.

21.

Ігрова діяльність. Загальна характеристика. Методика проведення.

22.

Заключні вправи. Загальна характеристика. Методика проведення.

23.

Значення логопедичної ритміки в корекційній роботі.

24.

Особливості порушення моторної‚ емоційно-вольової сфер і довільної
поведінки у дітей з дислалією.

25.

Особливості порушення моторної‚ емоційно-вольової сфер і довільної
поведінки у дітей з ринолалією.

26.

Особливості порушення моторної‚ емоційно-вольової сфер і довільної
поведінки у дітей з дизартрією. Розкрити класифікацію дитячого
церебрального паралічу.

27.

Методика застосування логоритмічних і музично-ритмічних засобів
під час усунення дислалії.

28.

Методика застосування логоритмічних і музично-ритмічних засобів
під час усунення ринолалії.

29.

Методика застосування логоритмічних і музично-ритмічних засобів
під час усунення дизартрії.

30.

Мета, провідні завдання та зміст логоритмічного впливу під час
подолання дизартрії.

31.

Методика проведення лікувальної гімнастики при дизартрії.

32.

Періодизація

логоритмічної

роботи

при

дизартрії.

Загальна

характеристика.
33.

Особливості порушення моторної‚ емоційно-вольової сфер і довільної
поведінки у дітей з алалією.

34.

Етапи здійснення логоритмічного впливу під час логопедичної роботи
при алалії.

35.

Особливості порушення моторної‚ емоційно-вольової сфер і довільної
поведінки

у заїкуватих дітей дошкільного‚ молодшого шкільного та

середнього шкільного віку. Загальна характеристика.
36.

Психолого-педагогічна характеристика груп заїкуватих дітей з різним
ступенем порушення моторної функції.

37.

Мета та провідні завдання логоритмічного впливу під час реабілітації
заїкування.

38.

Зміст логоритмічних занять із заїкуватими особами.

39.

Значення логоритмічних занять в системі реабілітації заїкування.

40.

Розділи логоритмічної роботи із заїкуватими дітьми‚ підлітками і
дорослими. Загальна характеристика.

41.

Схема побудови логоритмічних занять із заїкуватими особами.
Загальна характеристика.

42.

Особливості організації логоритмічних занять із заїкуватими дітьми
раннього віку.

43.

Етапи логоритмічного заняття із заїкуватими дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку. Загальна характеристика.

44.

Групи заїкуватих в залежності від ступеня активності під час ігрової
діяльності. Загальна характеристика.

45.

Принципи використання ігрової діяльності на логоритмічних заняттях
із заїкуватими дошкільниками. Загальна характеристика.

46.

Особливості застосування засобів логоритміки під час роботи з дітьми
із невротичною формою заїкування.

47.

Особливості застосування засобів логоритміки під час роботи з дітьми
із неврозоподібною формою заїкування.
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1. Визначте об’єкт, предмет, мету і завдання логопедичної ритміки.
2. Дайте визначення термінам: рух, рухові вміння, ритміка, музично-ритмічне
почуття, логопедична ритміка.
3. Розкрийте суть мовленнєвих вправ без музичного супроводу.
4. Дайте визначення поняття логопедичної ритміки.
5. Охарактеризуйте вправи, що активізують увагу дитини з порушенням
мови.
6. Проаналізуйте застосування методів і прийомів логоритміки.
7. Розкрийте суть основних понять логопедичної ритміки.
8. Охарактеризуйте основні засоби логопедичної ритміки.
9. Розкрийте суть методів обстеження, які використовуються в логопедичній
ритміці.
10. Охарактеризуйте принципи логопедичної ритміки.
11. Проаналізуйте використання різних методів логоритміки під час
проведення обстеження дітей з ЗНМ.
12. Проаналізуйте використання різних методів логоритміки під час
проведення обстеження дітей з ЗНМ.
13. Проаналізуйте використання різних методів логоритміки під час
проведення обстеження дітей із дислалією.
14. Поясніть використання логоритміки під час проведення різних вправ.
15. Розкрийте суть логоритмічних вправ на розвиток творчої ініціативи.
16. Поясніть використання принципів логоритміки під час проведення занять
з дітьми із різноманітною мовленнєвою патологією.
17. Проаналізуйте використання різних методів логоритміки під час
проведення обстеження дітей із дизартрією.
18. Проаналізуйте використання різних методів логоритміки під час
проведення обстеження дітей із заїканням.
19. Поясніть, які області сенсорної сфери обстежуються у дітей з
мовленнєвими вадами .
20 Опишіть зв’язки між сенсорно-руховими і мовленнєвими порушеннями.

21. Поясніть значення ігор і музичних вправ під час корекції дизартрії.
22. Поясніть зв’язок логоритміки з логопедичними заняттями.
23. Визначте корекційну роль співу у розвитку мовлення дітей.
24. Зробіть перелік музичних вправ, які необхідно використовувати при
корекції порушення голосу.
25. Опишіть дидактичні, рухливі ігри, які використовуються при усуненні
дизартрії (розвиток загальної моторики, розвиток дрібної моторики,
артикуляційної моторики, ігри на виховання статики руху, розвиток мімічної
мускулатури) .
26. Опишіть ігри з використанням музики і рухів, які застосовуються для
корекції промовляння голосних, приголосних звуків.
27. Охарактеризуйте методичні рекомендації щодо проведення занять з
логоритміки.
28. Вкажіть послідовність розвитку мови дітей з алалією на логоритмічних
заняттях (етапи корекційної роботи).
29. Складіть і запишіть хід логоритмічного заняття для дітей дошкільного
віку, які страждають заїканням .
30. Охарактеризуйте порушення емоційної поведінки у дітей, які заїкаються у
різних вікових групах.
31. Поясніть зв’язок логопедичної ритміки з науками біологічного і
гуманітарного циклів.
32.

Наведіть

приклади

обстеження

рухових

можливостей

дітей

з

мовленнєвою патологією.
33. Назвіть методичні рекомендації щодо проведення занять з логоритміки.
34. Визначить рівні побудови і етапи виконання простих рухів (теорія рівнів
за Н.А.Бернштейном).
35. Вкажіть положення, на яких будувалась система ритмічного і музикоритмічного виховання..
36. Охарактеризуйте використання прийомів практичного методу.

37. Проаналізуйте логоритмічні вправи, які використовуються для розвитку
голосу та артикуляції.
38. Проаналізуйте логоритмічні вправи, які використовуються для розвитку
дихання.
39. Дайте визначення термінам „темп”, „ритм”.
40. . Поясніть роль руху в розвитку мовленнєвої і загальної моторики.
41. Дайте характеристику психомоторному розвитку дитини з порушенням
мовлення.
42. Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки по обстеженню
координації руху у дітей з дизартрією.
43. Проаналізувавши вивчену літературу, дайте коротку характеристику
різним типам заїкання за характером порушення моторики.
44. Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки по обстеженню
координації руху у дітей з алалією.
45 Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки по обстеженню
координації руху у дітей із заїканням.
46. Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки по обстеженню
координації руху у дітей з ДЦП.
47. Підберіть вправи на обстеження сприйняття музики у дітей з різними
порушеннями мовлення.
48. Опишіть вправи, які використовуються для обстеження м’язів обличчя.
49. Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки по обстеженню
координації руху у дітей із мовленнєвими вадами.
50. Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки по обстеженню
координації руху у дітей з ФФН.
51. Окресліть завдання логоритмічного виховання на різних етапах
логопедичної корекції (виділіть два основних етапи в логоритмічному
вихованні).
52. Проаналізуйте логоритмічне заняття з заїкуватими дітьми на етапі
мовлення пошепки.

53. Охарактеризуйте основні етапи структури логоритмічних занять.
54. Складіть і запишіть хід логоритмічного заняття для дітей дошкільного
віку з моторною алалією.
55. Складіть і запишіть хід логоритмічого заняття для дітей дошкільного віку
з сенсорною алалією.
56. Назвіть логоритмічні засоби для зняття назалізації у дітей з ринолалією.
57. Складіть і запишіть хід логоритмічного заняття для дітей дошкільного
віку з ФФН.
58. Складіть і запишіть хід логоритмічного заняття для дітей дошкільного
віку з дислалією.
59. Охарактеризуйте умови та особливості обстеження дітей з вадами
мовлення.
60. Проаналізуйте мету і хід заняття з логоритміки у дітей з ЗНМ ІІІ рівня.

