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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання/ 

заочна форма начання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта  Варіативна 

 Напрям підготовки  

0101 Педагогічна освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –   

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Спеціальна освіта 

(логопедія) 

 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 180 

6-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2,7 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

24 6 

Практичні, семінарські 

36 4 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

120  

Вид контролю:  

Залік, екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 год. 

– аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота (1% / 2 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дана програма «Логопедичне консультування» за змістом охоплює всі 

розділи логопедії, може бути використана багато профільно в системі 

підготовки студентів та перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Актуальність програми логопедичного консультування обумовлюється 

реформуванням системи спеціальної освіти в Україні, що вимагає розробки 

нових ефективних методів корекційно-попереджувального та розвивального 

навчання дітей з особливими освітніми потребами. На часі створення програм з 

корекції мовленнєвих порушень, які відповідають положенням сучасних 

концепцій мовної освіти щодо підвищення рівня мовленнєвого розвитку, 

покращення умов опанування знаннями. 

Корекційно-розвиткова робота передбачає: формування умінь в учнів з 

тяжкими порушеннями мовлення вправно, координовано володіти 

артикуляційним, дихальним і голосовим апаратами, чітко вимовляти та 

розрізняти звуки, відтворювати складову структуру слів, добирати відповідні 

слова і граматично правильно будувати речення та зв’язні висловлювання; 

подолання специфічних помилок читання та письма. 

Розвиток мовлення дітей в ранньому віці одне з найважливіших завдань 

педагогіки раннього віку. У сучасній загальній та спеціальній педагогіці 

декларується положення про необхідність раннього виявленння і подолання 

порушень у психофізичному розвитку дитини. Це має виключно важливе 

значення для формування особистості дитини, для підготовки її до шкільного 

навчання. Студентам, майбутнім дошкільним педагогам, вихователям, 

логопедам необхідно мати уявлення про надання логопедичної допомоги дітям 

із порушеннями мовленнєвого розвитку; особливості здійснення логопедичного 

консультування фахівців та батьків; зміст сучасних моделей навчання, їх 

принципи, форми і методи, традиційні та новітні методи оцінювання 

навчальних досягнень дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.  

Мета курсу – надати студентам сучасні базові знання з корекційної 

педагогіки і психології, зокрема, з логопедії  та логопедичної допомоги дітям із 

порушеннями мовленнєвого розвитку, про особливості здійснення 

логопедичного консультування фахівців та батьків, допомогти студентам, 

майбутнім спеціалістам у галузі дошкільної освіти, на основі активної 

самостійної роботи систематизувати, уточнювати та поширювати свої знання, 

засвоїти прийоми виявлення, корекції та попередження порушень 

психофізичного розвитку. 



Основним завданням курсу є: надання студентам ґрунтовних знань в 

галузі логопедії та логопедичного консультування фахівців та батьків, а саме у 

сфері діагностико-аналітичної і консультативної діяльності сформувати у 

студентів здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів 

порушень мовленнєвого розвитку; здатність до проектування і впровадження 

психолого-педагогічних технологій виявлення мовленнєвих порушень; уміння 

консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, батьків (законних 

представників) дітей з психофізичними порушеннями з питань організації і 

реалізації індивідуальних освітніх і абілітаційних/реабілітаційних психолого-

педагогічних програм, оптимізації соціально-середовищних умов 

життєдіяльності; уміння консультувати педагогів освітніх організацій, які 

здійснюють інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Перелік компетентностей, якими повинні оволодіти студенти в процесі 

вивчення курсу «Логопедичне консультування»: 

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), художньо-

мовленнєвою 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: здатність збагачувати досвід 

інклюзивної освіти в Україні та інших державах світу; 

 здатність розуміти значення комплексного підходу у наданні корекційних 

освітніх послуг в інклюзивному середовищі;  

 здатність розуміти основні положення інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

 володіти базовими уявленнями про категорії осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, які є суб’єктами інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти принципи державної політики у сфері інклюзивної 

освіти, шляхи вирішення актуальних проблем інклюзивної освіти; 

 здатність володіти дослідницькими навичками з вивчення актуальних 

проблем розвитку інклюзивної освіти в сучасному світи; 

 здатність володіти сучасними уявленнями про принципи організації, 

навчально-методичне забезпечення та механізми практичної роботи з 

особами, які мають порушення психофізичного розвитку в дошкільних 

навчальних закладах з інклюзивною формою навчання;  

 здатність використовувати професійно-профільовані знання у здійснені 

інформаційної роботи серед населення з питань колекційної та 

інклюзивної освіти.) 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Теорія і методика ранньої діагностики дітей із ПМР 

Тема 1. Вступ. Особливості розвитку дітей раннього віку. Поняття 

раннього віку та діагностика розвитку дітей раннього віку. Логопедичний 



супровід учнів із мовленнєвими вадами в умовах загальноосвітньої системи 

навчання. 

Тема 2. Комплексна діагностика ПМР/ТПМ (пізнавальної сфери, 

сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, загальної та артикуляційної 

моторики, дихання). Методика обстеження сформованості лексико-граматичної 

сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку 

Кредит 2. Нормативно-правова база 

Тема 1. Положення про логопедичні пункти системи освіти. Порядок 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Тема 2. ПОЛОЖЕННЯ про інклюзивно-ресурсний центр. 

Кредит 3. Загальні питання діагностики розвитку дитини. Основні 

методи психолого-педагогічного вивчення дитини 

Тема 1. Задачі психолого-педагогічної діагностики порушень розвитку у 

дітей. Історія діагностики відхилень у розвитку. Поняття про первинний і 

вторинний дефекти розвитку. Вчення про компенсацію. Механізм формування 

вторинних відхилень. Основні види психічного дизонтогенезу. 

Тема 2. Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей 

з порушеннями розвитку.  

Кредит 4, 5 Організація і проведення логопедичного дослідження 

мовлення дітей дошкільного віку 

Тема 1 Характеристика розвитку мовлення дітей дошкільного віку 

Тема 2 Норма і порушення мовлення як основні поняття логопедичної 

діагностики 

Тема 3 Логопедична діагностика стану розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 

Кредит 6. Мовленнєва картка з картинками – практичний 

інструмент в логопедичній діагностиці 

Тема 1 Мовленнєва картка – один із основних документів професійної 

документації вчителя-логопеда 

Тема 2 Структура мовленнєвої картки  

Тема 3 Методичні рекомендації до мовленнєвої кратки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теорія і методика ранньої діагностики дітей із ПМР 

Тема 1. Вступ. Особливості 

розвитку дітей раннього віку. Поняття 

раннього віку та діагностика розвитку 

дітей раннього віку. Логопедичний 

супровід учнів із мовленнєвими вадами 

в умовах загальноосвітньої системи 

навчання. 

 2 2   10 

Тема 2. Комплексна діагностика 

ПМР/ТПМ (пізнавальної сфери, 

сприймання, уваги, пам’яті, мислення, 

мовлення, загальної та артикуляційної 

моторики, дихання). Методика 

обстеження сформованості лексико-

граматичної сторони мовлення у дітей із 

ЗНМ старшого дошкільного віку 

 2 4   10 

Кредит 2. Нормативно-правова база 

Тема 1. Положення про логопедичні 

пункти системи освіти. Порядок 

організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

 2 2   10 

Тема 2. ПОЛОЖЕННЯ про інклюзивно-

ресурсний центр 

 2 4   10 

Кредит 3. Загальні питання діагностики розвитку дитини. Основні 

методи психолого-педагогічного вивчення дитини 

Тема 1. Задачі психолого-

педагогічної діагностики порушень 

розвитку у дітей. Історія діагностики 

відхилень у розвитку. Поняття про 

первинний і вторинний дефекти 

розвитку. Вчення про компенсацію. 

Механізм формування вторинних 

 2 2   10 



відхилень. Основні види психічного 

дизонтогенезу. 

Тема 2. Логопедичне обстеження 

в системі комплексного вивчення дітей 

з порушеннями розвитку.  

Спостереження. Психологічний 

експеримент. Навчаючий експеримент.  

Експериментально-психологічні 

методики для обстеження дітей. 

Додаткові методи психолого-

педагогічного вивчення дитини. Бесіда. 

нкетування. Тестування. Аналіз 

продуктів діяльності. Методи 

нейропсихологічної діагностики. 

Дослідження мовленнєвого 

розвитку дітей. Дитяче мовлення і 

принципи аналізу його порушень. 

Порушення мовленнєвого розвитку з 

позиції психолінгвістики, 

нейролінгвістики, нейропсихології. 

Задачі і зміст логопедичного 

обстеження. Аналіз мовленнєвого 

розвитку при психологічному 

обстеженні дитини. 

 2 4   10 

Кредит 4. 5 Організація і проведення логопедичного дослідження 

мовлення дітей дошкільного віку 

Тема 1. Характеристика розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку 

 4 4   10 

Тема 2. Норма і порушення 

мовлення як основні поняття 

логопедичної діагностики 

 2 4   10 

Тема 3. Логопедична діагностика 

стану розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 

 2 4   20 

Кредит 6. Мовленнєва картка з картинками – практичний 

інструмент в логопедичній діагностиці 

Тема 1 Мовленнєва картка – один 

із основних документів професійної 

документації вчителя-логопеда 

 2 2   10 



Тема 2 Структура мовленнєвої 

картки. Методичні рекомендації до 

мовленнєвої кратки 

 2 4   10 

Усього годин:  24 36   120 

 

6. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теорія і методика ранньої діагностики 

дітей із ПМР 

 

1 Тема 1. Вступ. Особливості розвитку дітей раннього 

віку. Поняття раннього віку та діагностика розвитку дітей 

раннього віку. Логопедичний супровід учнів із 

мовленнєвими вадами в умовах загальноосвітньої системи 

навчання. 

2 

2,3 Тема 2. Комплексна діагностика ПМР/ТПМ 

(пізнавальної сфери, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, 

мовлення, загальної та артикуляційної моторики, дихання). 

Методика обстеження сформованості лексико-граматичної 

сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного 

віку 

4 

 Кредит 2. Нормативно-правова база  

4 Тема 1. Положення про логопедичні пункти системи 

освіти. Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

2 

5,6 Тема 2. ПОЛОЖЕННЯ про інклюзивно-ресурсний центр 4 

 Кредит 3. Загальні питання діагностики розвитку 

дитини. Основні методи психолого-педагогічного 

вивчення дитини 

 

8 

7 

Тема 1. Задачі психолого-педагогічної діагностики 

порушень розвитку у дітей. Історія діагностики відхилень 

у розвитку. Поняття про первинний і вторинний дефекти 

розвитку. Вчення про компенсацію. Механізм формування 

вторинних відхилень. Основні види психічного 

дизонтогенезу. 

2 

9 

8,9 

Тема 2. Логопедичне обстеження в системі 

комплексного вивчення дітей з порушеннями розвитку.  

4 



Спостереження. Психологічний експеримент. 

Навчаючий експеримент.  

Експериментально-психологічні методики для 

обстеження дітей. Додаткові методи психолого-

педагогічного вивчення дитини. Бесіда. нкетування. 

Тестування. Аналіз продуктів діяльності. Методи 

нейропсихологічної діагностики. 

Дослідження мовленнєвого розвитку дітей. Дитяче 

мовлення і принципи аналізу його порушень. Порушення 

мовленнєвого розвитку з позиції психолінгвістики, 

нейролінгвістики, нейропсихології. Задачі і зміст 

логопедичного обстеження. Аналіз мовленнєвого розвитку 

при психологічному обстеженні дитини. 

 Кредит 4, 5 Організація і проведення 

логопедичного дослідження мовлення дітей 

дошкільного віку 

 

1

10, 

11 

Тема 1. Характеристика розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 

4 

1

12, 

13 

Тема 2. Норма і порушення мовлення як основні 

поняття логопедичної діагностики 

4 

1

14,15 

Тема 3. Логопедична діагностика стану розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку 

4 

 Кредит 6. Мовленнєва картка з картинками – 

практичний інструмент в логопедичній діагностиці 

 

16 Тема 1 Мовленнєва картка – один із основних документів 

професійної документації вчителя-логопеда.  

2 

17, 

18 

Тема 2 Структура мовленнєвої картки  

Тема 3 Методичні рекомендації до мовленнєвої 

кратки 

2 

 Усього годин: 36 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теорія і методика ранньої діагностики дітей 

із ПМР 

 

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 

10 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію 

за однією з тем:  

1. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із ЗПР 

2. Особливості мовленнєвого розвитку дітей-логопатів 

3. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із 

порушеннями слухової функції 

4. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із 

порушеннями зорової функції 

5. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку 

6. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із 

порушеннями опорно-рухового апарата 

7. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із 

порушеннями емоційно-вольової сфери 

8. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з 

комплексними порушеннями 

10 

 Кредит 2. Нормативно-правова база  

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 

10 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за 

однією з тем: 

1. Сучасні підходи до подолання порушення 

звуковимови 

2. Правові основи спеціальної освіти 

10 

 Кредит 3. Загальні питання діагностики розвитку 

дитини. Основні методи психолого-педагогічного 

вивчення дитини 

 



 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 

10 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію 

однією з тем: 

1. Сучасні методи оцінювання мовленнєвих знань 

2. Особливість порівневого та поелементного 

оцінювання знань 

3. Здібності. Навчальні загальні і спеціальні здібності. 

4. Здібності до мов. Мовленнєві здібності. 

5. Визначення рівня сформованості мовленнєвих 

здібностей. 

6. Визначення рівня сформованості комунікативних 

умінь і навичок 

10 

Кредит 4, 5 Організація і проведення логопедичного дослідження 

мовлення дітей дошкільного віку 

 Оформлення презентації за допомогою технічних 

засобів/ сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; конспект 

першоджерела/словник 

10 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію однією 

з тем: 

1. Корекційна робота при ЗНМ  

2. Корекційна робота при ФФНМ 

3. Корекційна робота при ТПМ 

10 

Кредит 4, 5 Організація і проведення логопедичного дослідження 

мовлення дітей дошкільного віку 

 Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ 

сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; конспект 

першоджерела/словник 

10 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за 

однією з тем: 

1.  Розвиток лексичної складової мовлення.  

2.  Формування граматичної будови мовлення. 

3. Розвиток фонетико-фонематичної сторони 

мовлення. 

10 

Кредит 6. Мовленнєва картка з картинками – практичний інструмент 



в логопедичній діагностиці 

 Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ 

сучасних інформаційних технологій по темі 

лекційного/практичного заняття; конспект 

першоджерела/словник 

10 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за 

однією з тем: 

1. Розвиток зв’язного мовлення дітей  

2. Розвиток зв’язного мовлення дітей із порушеннями 

мовленнєвого розвитку 

10 

Разом:  120 

 

 

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи 

дефектології» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу.  

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у 

вигляді презентації PowerPoint: вступ, основна частина, висновки, додатки 

(якщо вони є), список використаних джерел. 

 

Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни «Логопедичне 

консультування: 

1.  Сучасні підходи до подолання порушення звуковимови 

2. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із ЗПР 

3. Особливості мовленнєвого розвитку дітей-логопатів 



4. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями слухової 

функції 

5. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями зорової 

функції 

6. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку 

7. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями опорно-

рухового апарата 

8. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями емоційно-

вольової сфери  

9. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з комплексними порушеннями 

10. Особливості використання наочності у роботі з формування 

комунікативних умінь і навичок 

11. Використання сучасних інформаційних технологій в процесі формування 

комунікативних умінь і навичок 

12. Сучасні методи оцінювання мовленнєвих знань 

13. Особливість порівневого та поелементного оцінювання знань 

14. Рівні сукцесивно-симультанних структур та комплекси завдань, що 

визначають їх сформованість 

15. Здібності. Навчальні загальні і спеціальні здібності. 

16. Здібності до мов. Мовленнєві здібності. 

17. Визначення рівня сформованості загальних навчальних здібностей. 

18. Визначення рівня сформованості мовленнєвих здібностей. 

19. Визначення рівня сформованості комунікативних умінь і навичок 

20. Корекційна робота при ЗНМ та ФФНМ 

21. Вплив загальних і спеціальних здібностей у навчальній діяльності. 

22. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням слуху 

23. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням зору 

24. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням мови 

25. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням 

інтелектуального розвитку 

26. Роль мовлення в психічному розвитку дитини із ЗПР 

27. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушеннями опорно-

рухового апарата 

28. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з емоційно-вольовими 

розладами 

29. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з комплексними 

порушеннями декількох функцій 

 



10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням компʼютерних 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 навчально-

пізнавальної діяльності: 

методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

інтерактивні методи навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни та 

зацікавленості. 

 

11. Методи контролю 

 

Для оцінки знань, умінь і навичок студентів при вивченні даного курсу 

використовуються наступні методи контролю: фронтальне опитування, 

письмове опитування, практичні заняття, контрольні роботи, творчі завдання, 

реферати. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

 См.р. Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 30х6=180 15х4=60 240 600 

20 20 20 20 20 20 

 

Розрахунок балів за один кредит: 1 кредит – 100 балів, а саме 30 б. – 

самостійна робота, 20 б. – поточне оцінювання, зокрема 15 б. контрольна 

робота. 



Таким чином максимальна кількість балів, яку студент може отримати - 

360 б., що складає 60 %. Решта (240 б.) – складання іспиту ( 40%).  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

4. Методичне забезпечення 

 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Рібцун Ю.В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого 

дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю.В.Рібцун – 

К.: Освіта України, 2011. – 292 с. 

2. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник / 

В.М. Синьов, Г.М. Коберник  – К.: Вища школа., 1994. – 143с. 

3. Шеремет М.К. Логопедія. Підручник, третє видання, перероблене та 

доповнене / М.К. Шеремет – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 672 с. 

4. Хрестоматія по логопедії / За ред. М.К. Шеремет. – К., 2005. 

 

 

Допоміжна 1 

1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

2. Дефектологічний словник / за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ, 2003. 

3. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовый язык. – М., 2002. – 270 с. 

4. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1991. 

5. Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю 

учнів із ЗПР у школі інтенсивної педагогічної корекції. – К., 2005. 

6. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Стребелевой Е.А. – М., 

2000. 

7. Спирова И.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нарушениями речи. 

М,1989. 



8. Стадненко Н.М., Обухівська А.Г. Діагностика відхилень у розумовому 

розвитку. – К., 1999. 

9. Тарасун В.В., Хворова Г.І. Концепція РДА. – К., 2004. 

 

Допоміжна 2 

1. Гвоздев А.Н., Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 

2. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения. – М., 1973. 

3. Конопляста С.Ю. Ринолалія // Педагогіка та методика: спеціальні. – К., 

2005. 

4. Отбор детей во вспомагательные школы / Под ред. С.Д. Забрамной. – 

М,1971. 

5. Психологический словарь. – М., 1983. 

6. Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С.Ляпидевского. – М., 

1969. 

7. Тарасун В.В. Тесты учебных способностей для 1 кл. // Серия “Учитель и 

пиходиагностика”. – № 3. – К., 1992. 

8. Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. – М., 1969. 

 

15. Інформаційні ресурси 

http://www.defectology.ru/   

http://www.logoped-sfera.ru/  

http://defectologya.ru/publ    

http://www.defektologiya.ru 

http://mologoped.26206s013.edusite.ru/p8aa1.html 

http://www.ikprao.ru 

http://www.defectology.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://defectologya.ru/publ
http://www.defektologiya.ru/
http://mologoped.26206s013.edusite.ru/p8aa1.html
http://www.ikprao.ru/
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логопедичне 

консультування» складена к.пед.н., доцентом Шапочкою Катериною 

Анатоліївною відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 6.010101 Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання логопедичного 

консультування, що обумовлені реформуванням системи спеціальної освіти в 

Україні, яка вимагає розробки нових ефективних методів корекційно-

попереджувального та розвивального навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Розвиток мовлення дітей в ранньому віці одне з найважливіших завдань 

педагогіки раннього віку. У сучасній загальній та спеціальній педагогіці 

декларується положення про необхідність раннього виявленння і подолання 

порушень у психофізичному розвитку дитини. Це має виключно важливе 

значення для формування особистості дитини, для підготовки її до шкільного 

навчання. Студентам, майбутнім дошкільним педагогам, вихователям, 

логопедам необхідно мати уявлення про надання логопедичної допомоги дітям 

із порушеннями мовленнєвого розвитку; особливості здійснення логопедичного 

консультування фахівців та батьків; зміст сучасних моделей навчання, їх 

принципи, форми і методи, традиційні та новітні методи оцінювання 

навчальних досягнень дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.  

Міждисциплінарні зв’язки: Дана програма за змістом охоплює всі 

розділи логопедії, може бути використана багато профільно в системі 

підготовки студентів та перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Вивчення курсу «Логопедичне консультування» здійснюється у 

тісному зв’язку з іншими навчальним дисциплінами. Методологічні основи 

засвоєння курсу становлять такі навчальні дисципліни: вікова фізіологія і 

валеологія, загальна педагогіка, психологія дитяча, основи дефектології та 

логопедії, логопедія з практикумом, нейропсихологічі основи пізнавальної 

діяльності дітей з ТПМ, ігри в логопедичній роботі. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Теорія і методика ранньої діагностики дітей із ПМР Особливості розвитку 

дітей раннього віку. Поняття раннього віку та діагностика розвитку дітей 

раннього віку. Логопедичний супровід учнів із мовленнєвими вадами в умовах 

загальноосвітньої системи навчання. Комплексна діагностика ПМР/ТПМ 

(пізнавальної сфери, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, загальної 

та артикуляційної моторики, дихання). Методика обстеження сформованості 

лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного 

віку Нормативно-правова база Положення про логопедичні пункти системи 



освіти. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах. Положення про інклюзивно-ресурсний центр. Загальні 

питання діагностики розвитку дитини. Основні методи психолого-

педагогічного вивчення дитини Задачі психолого-педагогічної діагностики 

порушень розвитку у дітей. Історія діагностики відхилень у розвитку. Поняття 

про первинний і вторинний дефекти розвитку. Вчення про компенсацію. 

Механізм формування вторинних відхилень. Основні види психічного 

дизонтогенезу. Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення 

дітей з порушеннями розвитку. Спостереження. Психологічний експеримент. 

Навчаючий експеримент. Експериментально-психологічні методики для 

обстеження дітей. Додаткові методи психолого-педагогічного вивчення дитини. 

Бесіда. нкетування. Тестування. Аналіз продуктів діяльності. Методи 

нейропсихологічної діагностики. Дослідження мовленнєвого розвитку дітей. 

Дитяче мовлення і принципи аналізу його порушень. Порушення мовленнєвого 

розвитку з позиції психолінгвістики, нейролінгвістики, нейропсихології. Задачі 

і зміст логопедичного обстеження. Аналіз мовленнєвого розвитку при 

психологічному обстеженні дитини. Організація і проведення логопедичного 

дослідження мовлення дітей дошкільного віку. Характеристика розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку. Норма і порушення мовлення як основні 

поняття логопедичної діагностики. Логопедична діагностика стану розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку. Мовленнєва картка з картинками – 

практичний інструмент в логопедичній діагностиці Мовленнєва картка – один 

із основних документів професійної документації вчителя-логопеда.  Структура 

мовленнєвої картки. Методичні рекомендації до мовленнєвої кратки 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – надати студентам сучасні базові знання з корекційної 

педагогіки і психології, зокрема, з логопедії  та логопедичної допомоги дітям із 

порушеннями мовленнєвого розвитку, про особливості здійснення 

логопедичного консультування фахівців та батьків, допомогти студентам, 

майбутнім спеціалістам у галузі дошкільної освіти, на основі активної 

самостійної роботи систематизувати, уточнювати та поширювати свої знання, 

засвоїти прийоми виявлення, корекції та попередження порушень 

психофізичного розвитку. 

Основним завданням курсу є: надання студентам ґрунтовних знань в 

галузі логопедії та логопедичного консультування фахівців та батьків, а саме у 

сфері діагностико-аналітичної і консультативної діяльності сформувати у 

студентів здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів 



порушень мовленнєвого розвитку; здатність до проектування і впровадження 

психолого-педагогічних технологій виявлення мовленнєвих порушень; уміння 

консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, батьків (законних 

представників) дітей з психофізичними порушеннями з питань організації і 

реалізації індивідуальних освітніх і абілітаційних/реабілітаційних психолого-

педагогічних програм, оптимізації соціально-середовищних умов 

життєдіяльності; уміння консультувати педагогів освітніх організацій, які 

здійснюють інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

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), художньо-

мовленнєвою 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: здатність збагачувати досвід 

інклюзивної освіти в Україні та інших державах світу; 

 здатність розуміти значення комплексного підходу у наданні корекційних 

освітніх послуг в інклюзивному середовищі;  

 здатність розуміти основні положення інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

 володіти базовими уявленнями про категорії осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, які є суб’єктами інклюзивної освіти; 

 здатність розуміти принципи державної політики у сфері інклюзивної 

освіти, шляхи вирішення актуальних проблем інклюзивної освіти; 

 здатність володіти дослідницькими навичками з вивчення актуальних 

проблем розвитку інклюзивної освіти в сучасному світи; 

 здатність володіти сучасними уявленнями про принципи організації, 

навчально-методичне забезпечення та механізми практичної роботи з 

особами, які мають порушення психофізичного розвитку в дошкільних 

навчальних закладах з інклюзивною формою навчання;  

 здатність використовувати професійно-профільовані знання у здійснені 

інформаційної роботи серед населення з питань колекційної та 

інклюзивної освіти.) 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 

6 кредитів ECTS. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Теорія і методика ранньої діагностики дітей із ПМР 

Тема 1. Вступ. Особливості розвитку дітей раннього віку. Поняття 

раннього віку та діагностика розвитку дітей раннього віку. Логопедичний 



супровід учнів із мовленнєвими вадами в умовах загальноосвітньої системи 

навчання. 

Тема 2. Комплексна діагностика ПМР/ТПМ (пізнавальної сфери, 

сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, загальної та артикуляційної 

моторики, дихання). Методика обстеження сформованості лексико-граматичної 

сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку 

Кредит 2. Нормативно-правова база 

Тема 1. Положення про логопедичні пункти системи освіти. Порядок 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Тема 2. ПОЛОЖЕННЯ про інклюзивно-ресурсний центр. 

Кредит 3. Загальні питання діагностики розвитку дитини. Основні 

методи психолого-педагогічного вивчення дитини 

Тема 1. Задачі психолого-педагогічної діагностики порушень розвитку у 

дітей. Історія діагностики відхилень у розвитку. Поняття про первинний і 

вторинний дефекти розвитку. Вчення про компенсацію. Механізм формування 

вторинних відхилень. Основні види психічного дизонтогенезу. 

Тема 2. Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей 

з порушеннями розвитку.  

Спостереження. Психологічний експеримент. Навчаючий експеримент.  

Експериментально-психологічні методики для обстеження дітей. 

Додаткові методи психолого-педагогічного вивчення дитини. Бесіда. 

нкетування. Тестування. Аналіз продуктів діяльності. Методи 

нейропсихологічної діагностики. 

Дослідження мовленнєвого розвитку дітей. Дитяче мовлення і принципи 

аналізу його порушень. Порушення мовленнєвого розвитку з позиції 

психолінгвістики, нейролінгвістики, нейропсихології. Задачі і зміст 

логопедичного обстеження. Аналіз мовленнєвого розвитку при психологічному 

обстеженні дитини. 

Кредит 4, 5 Організація і проведення логопедичного дослідження 

мовлення дітей дошкільного віку 

Тема 1 Характеристика розвитку мовлення дітей дошкільного віку 

Тема 2 Норма і порушення мовлення як основні поняття логопедичної 

діагностики 

Тема 3 Логопедична діагностика стану розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 

Кредит 6. Мовленнєва картка з картинками – практичний 

інструмент в логопедичній діагностиці 

Тема 1 Мовленнєва картка – один із основних документів професійної 

документації вчителя-логопеда 



Тема 2 Структура мовленнєвої картки  

Тема 3 Методичні рекомендації до мовленнєвої кратки 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Рібцун Ю.В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого 

дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю.В.Рібцун – 

К.: Освіта України, 2011. – 292 с. 

2. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник / 

В.М. Синьов, Г.М. Коберник  – К.: Вища школа., 1994. – 143с. 

3. Шеремет М.К. Логопедія. Підручник, третє видання, перероблене та 

доповнене / М.К. Шеремет – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 672 с. 

4. Хрестоматія по логопедії / За ред. М.К. Шеремет. – К., 2005. 

Допоміжна 1 

1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

2. Дефектологічний словник / за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ, 2003. 

3. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовый язык. – М., 2002. – 270 с. 

4. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1991. 

5. Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю 

учнів із ЗПР у школі інтенсивної педагогічної корекції. – К., 2005. 

6. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Стребелевой Е.А. – М., 

2000. 

7. Спирова И.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нарушениями речи. 

М,1989. 

8. Стадненко Н.М., Обухівська А.Г. Діагностика відхилень у розумовому 

розвитку. – К., 1999. 

9. Тарасун В.В., Хворова Г.І. Концепція РДА. – К., 2004. 

Допоміжна 2 

1. Гвоздев А.Н., Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 

2. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения. – М., 1973. 

3. Конопляста С.Ю. Ринолалія // Педагогіка та методика: спеціальні. – К., 

2005. 

4. Отбор детей во вспомагательные школы / Под ред. С.Д. Забрамной. – 

М,1971. 

5. Психологический словарь. – М., 1983. 

6. Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С.Ляпидевского. – М., 

1969. 

7. Тарасун В.В. Тесты учебных способностей для 1 кл. // Серия “Учитель и 

пиходиагностика”. – № 3. – К., 1992. 



8. Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. – М., 1969. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, 

екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточне усне опитування, 

поточні письмові самостійні роботи, контрольні роботи, тестові технології, 

презентації, проекти, підсумкова комплексна контрольна робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект лекцій з дисципліни 

 

Лекція № 1, 2 

КОНСУЛЬТУВАННЯ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ. 

1. Історія виникнення консультування. 

2. Сутність консультування. 

3. Зміст, предмет, мета і завдання соціально-педагогічного 

консультування. 

1. Історія виникнення консультування. 

У професійній діяльності соціального педагога консультування є одним із 

провідних напрямів. Якщо говорити про консультування як процес допомоги 

один одному, то історично він виник давно. Історія розвитку консультативної 

практики починається значно раніше від того часу, коли вона виокремилась у 

самостійну галузь діяльності. Цей період не входить у галузь наукового знання, 

але діапазон засобів впливу і здійснення допомоги у практиці повсякденного 

життя був досить широким і різноманітним. 

Унікальність консультування полягає в тому, що воно з'явилося в надрах 

багатьох дисциплін (філософії, педагогіки, психіатрії, психології, соціології) і 

розвивалося разом з ними. 

Так, перші психотерапевтичні втручання, запропоновані більше тисячі 

років тому Гіппократом, лягли в основу більшості сучасних технік: системного 

діагностичного інтерв'ю, збирання анамнезу, побудови психотерапевтичних 

відносин довіри і навіть інтерпретації снів та усвідомлення затамованих 

почуттів. 

Перші способи послаблення страждань за допомогою духовного впливу і 

виховання запропонували древні релігійні лідери і філософи (Мойсей, 

Мухаммед і Будда, Лао-Цзи, Конфуцій, Сократ, Платон і Арістотель). Вони 

діяли як «консультанти», впливаючи на своїх учнів за допомогою своїх учень і 

стимулюючи тим самим їхнє емоційне, духовне й інтелектуальне зростання. 



Сучасні консультанти успадкували кілька основних принципів із їхніх 

учень: 

 на жодне запитання немає єдиної правильної відповіді; 

 існує безліч можливих інтерпретацій одного і того ж досвіду; 

 будь-яка філософія абсолютно марна, якщо її не можна 

використовувати в повсякденному житті. 

У середні віки проблему лікування душі від психічних захворювань 

вирішували, як відомо, спалюванням на вогнищі. Очевидно,тому філософи 

середньовіччя, не маючи нових знань, не сприяли розвитку консультування 

наперед. 

І хоча, починаючи з XVIII століття, теорії, запропоновані Гіппократом, 

почали допрацьовуватися, своїм народженням консультування і психотерапія 

зобов’язані психіатрам Й. Брейєру і З. Фрейду. Саме вони розробили метод 

«лікування розмовою» через катарсис і заклали основи психіатричного 

консультування. 

Ідеї професора психології Вільяма Джемса про те, що емоції й дії, так само 

як і мислення та розум, є важливою складовою людського існування, вплинули 

на розвиток консультування як самостійної дисципліни. Він увів такі поняття, 

як «вільна воля», «свідомість» і «адаптивне функціонування». 

XX століття ознаменувалося також народженням профконсультування. 

Френк Парсонс запропонував трикомпонентну модель, яку можна 

використовувати при виборі професії: 

 аналіз інтересів, здібностей і схильностей індивіда; 

 підбір доступних спеціальностей; 

 використання логічних міркувань для визначення найкращої 

альтернативи. 

Завдяки тому, що Парсонс із колегами використовували нову технологію 

тестування й інтерв’ювання, вони, з одного боку допомогли бостонським 

молодим безробітним знайти придатну роботу; а з другого – заявили про 



профконсультування як престижне заняття, що дає змогу консультантам 

спеціалізуватися у визначеному напрямі надання допомоги . 

Ще одним відкриттям ХХ століття в сфері консультування стала теорія 

Карла Роджерса про те, що люди з проблемами в емоційній сфері не є 

«психічно хворими», більшості людей просто необхідне безпечне оточення, де 

вони можуть «пережити» свої проблеми. Він підкреслював важливість 

особливих, гарних стосунків «клієнт – психотерапевт». 

Уперше за консультативною практикою був закріплений офіційний статус 

у межах психотерапії, а потім і психології. Виникнення перших 

психотерапевтичних і психологічних шкіл зумовило автономізацію 

психотерапії. З. Фрейд намагався обґрунтувати той факт, що «причини деяких 

хвороб взагалі лежать за межами медицини і не можуть бути подолані з суто 

медичних позицій: це неусвідомлені комплекси, що набуті з дитинства, забуті 

конфлікти…». І як наслідок, поступово склалися два напрями у психотерапії: 

медичний – клінічно орієнтований і психологічний – особистісно орієнтований, 

або немедична терапія. 

У міру становлення в нашій державі соціально-педагогічної допомоги як 

професійної діяльності, консультування знаходить своє призначення і в 

соціальній сфері. Визначається як кваліфікована порада, допомога особам, які 

мають певні соціально-педагогічні проблеми, спрямована на відновлення і 

оптимізацію соціальних функцій задля сприяння їх соціалізації, а також 

генерації соціальних норм спілкування. 

2. Сутність консультування. 

В житті кожної людини бувають такі критичні моменти, коли 

ускладнюються взаємовідносини з оточуючими, загострюються внутрішні 

протиріччя, стають нестерпними переживання стосовно свого становища, яке 

здається безвихідним. Допомогти в такий момент може консультація, яка 

здійснюється фахівцем. 



Консультування (від лат. consultatio – радитися, турбуватися) – це 

особливий вид професійної діяльності (психологів, лікарів, вчителів, юристів, 

соціальних працівників і педагогів та інших). 

Консультування - це вид соціальної роботи, в ході якої спеціаліст 

соціальної роботи допомагає клієнту вивчити і зрозуміти суть існуючої 

проблеми і запропонувати різноманітні варіанти, котрі можуть бути 

використані для їх вирішення. В соціально-педагогічній діяльності виділяють 

особливий вид консультування – соціальне консультування . За змістом це є 

технологія надання соціальної допомоги шляхом цілеспрямованого 

інформаційного впливу на людину чи малу групу з метою їх соціалізації, 

відновлення і оптимізації соціальних функцій, орієнтирів, розробки соціальних 

норм спілкування. 

За своєю технологією і формою консультація являє собою взаємодію між 

двома або декількома людьми, у ході якої консультант передає спеціальні 

знання і відповідну інформацію клієнту. 

За формою розрізняють групове та індивідуальне консультування, а за 

змістом – конкретне і програмоване. 

Конкретне консультування здійснюється в тих випадках, коли мова йде 

про вузькоспеціальну проблему індивіда, групи, сім’ї і т. д. При цьому, як 

правило, відбувається не тільки передача додаткової інформації, що допомагає 

індивіду по-новому побачити проблему, яка його хвилює, а й надання 

підтримки клієнту. На практиці нерідко трапляється, що клієнт потребує саме 

морально-психологічної допомоги для втілення знань, які він має, у практичну 

дію. 

Програмне консультування можна визначити як двосторонній процес 

вирішення проблем, в ході якого консультант допомагає закладу чи організації 

об’єктивно проаналізувати їхню діяльність. У такого роду консультації акцен 

робиться на способах забезпечення у планах організації реальності заходів, на 

способах надання діючих соціальних послуг, або на особистій проблемі окремо 

взятого клієнта, окремої персони іншим різновидом програмної консультації, 



передбачається зосередження основної уваги на організаційних питаннях, на-

приклад, у випадку напруженості в стосунках між співробітниками, що 

негативно впливає на результат роботи колективу. 

У практиці соціальної роботи знаходять застосування всі форми і види 

консультування, а у відповідності з виникаючими проблемами може бути 

використано і їх поєднання. 

Сутність консультування як одного із напрямів професійної діяльності 

соціального педагога полягає у наданні допомоги особам, які мають різні 

проблеми, задля їхньої соціалізації, встановлення і оптимізації їх соціальних 

функцій, вирішення конфліктів і засвоєння соціальних норм спілкування. 

3. Зміст, предмет, мета і завдання соціально-педагогічного 

консультування. 

У професійній діяльності фахівця із соціально-педагогічної роботи велике 

значення має безпосередній вплив на підопічного. Серед різних способів 

подібного впливу ключова роль належить консультуванню. 

Консультування розглядається як будь-яка форма виявлення допомоги у 

вирішенні проблемної задачі; будь-яка сумісна діяльність консультанта та 

вихованця, що має на меті вирішення певної проблеми та здійснення бажаних 

змін у клієнта; кваліфікована допомога особам, які мають певні проблеми з 

метою відновлення та оптимізації соціальних функцій і умов життєдіяльності. 

Воно є важливим елементом у кожній із сфер соціальної роботи з різними 

категоріями клієнтів. Специфіка соціально-педагогічного консультування 

полягає в безпосередньому двосторонньому цілеспрямованому спілкуванні 

соціального педагога з дитиною, що як правило, протікає у формі довірливої 

індивідуальної бесіди. 

Консультація соціального педагога має сприяти розвиткові особистості, її 

здатності адекватно сприймати себе та інших, допомагає навчатися новому, 

робити свій вибір, діяти на свій розсуд. 

Соціально-педагогічне консультування передбачає надання консультацій з 

питань соціальної підтримки дітей сиріт та дітей, що залишилися без 



батьківської опіки; соціальної профілактики негативних явищ у молодіжному 

середовищі; соціальної підтримки для людей похилого віку і осіб, які мають 

функціональні обмеження. 

Соціально-педагогічне консультування доволі часто вимагає від фахівця, 

що ним займається, певної універсальності й поінформованості у різних сферах 

діяльності – від правових, бізнесових та економічних питань та аналізу ринку 

праці до практичних навичок проведення діагностичних тестів та ведення 

психологічної консультації, вміння спостерігати за клієнтом, помічати 

«несказане», вміння співпереживати та порадити. Звісно, коли команду 

соціально-педагогічного консультування формують різні фахівці – це 

найоптимальниший спосіб надання комплексних послуг з соціально-

педагогічного консультування, якщо ж кількість кадрів обмежена, то вимоги до 

поінформованості такого фахівця у різних сферах автоматично зростає. За 

інших обставин зростає необхідність співпраці з іншими консультаційними 

пунктами, куди можна було б додатково направити свого клієнта для 

отримання комплексної допомоги. 

Соціальний працівник у зв’язку зі специфікою своєї професійної діяльності 

часто виконує функції представників найрізноманітніших професій. Отже, 

соціально-педагогічне консультування включає в себе елементи інших 

напрямків соціальної консультативної діяльності. 

Основною метою соціально-педагогічного консультування є надання 

допомоги клієнту в розв’язанні його соціальних проблем і в налагодженні 

міжособистісних стосунків з оточуючими. Така консультативна діяльність 

дозволяє клієнту розширити уявлення про себе і власну ситуацію, а потім 

пережити в собі свої нові можливості. Клієнт у результаті консультації повинен 

прийняти відповідальність на себе за те,що з ним відбувається. 

Основні завдання консультації: 

 сприяти зміні поведінки клієнта, щоб він міг жити більш 

продуктивно; 

 розвивати навички, які допомагають долати труднощі; 



 забезпечити оптимальне прийняття життєво важливих рішень; 

 розвивати уміння підтримувати міжособистісні стосунки. 

Предметом соціально-педагогічного консультування можуть бути: 

діагностика і корекція поведінки, що відхиляється від норми, допомога у 

вирішенні питань, пов’язаних із проблемами шкільної і соціальної адаптації; 

організація спеціалізованої, психологічної, психотерапевтичної, логопедичної 

та іншої допомоги; сприяння вирішенню конфліктів (міжособистісних, 

групових, сімейних та інших); сприяння у вирішенні кризової ситуації; 

допомога у вирішенні матеріальних проблем; сприяння працевлаштуванню; 

допомога в оформленні пільг тощо. 

Зміст консультативної діяльності досить широкий. Він охоплює соціально-

інформаційну, соціально-правову, соціально-психологічну, соціально-

профілактичну консультативну допомогу різним категоріям населення. 

Соціально-педагогічне консультування може здійснюватись у формі 

листування, консультування по телефону, безпосередньої бесіди з клієнтами. 

Професійність соціального педагога у здійсненні консультативної діяльності 

передбачає розуміння проблеми клієнтів, вивчення і діагностування рівня їх 

проблем, надання соціальної підтримки. 

 

Лекція 

 

Роботу з сім’ями логопед має будувати на наступних принципах: 

 партнерство з батьками – логопед розглядає батьків не як об’єкт свого 

впливу, а як рівноправних партнерів у логопедичній роботі з дитиною. Завдяки 

цьому принципу долається дистанція і недовіра, яка часто виникає у батьків до 

фахівців, і навпаки – вони прагнуть підтримки, допомоги логопеда, 

прислуховуються до нього, виконують його поради;  

 комплексний підхід до організації корекційно-педагогічного процесу - у 

роботі з сім’ями беруть участь різні фахівці дошкільного закладу: педагог-

дефектолог, логопед, психолог, лікар, вихователі. Саме комплексний підхід 



забезпечує подолання різних проблем, що виникають у сім’ях, і дозволяє 

надати дитині та її батькам різнобічну допомогу;  

 єдність діагностики і корекції – логопед обстежує дитину, уточнює 

діагноз ПМПК, проводить корекційну роботу з виправлення вад мовлення, яка є 

складовою індивідуальної програми розвитку дитини;  

 позитивна характеристика дитини – слід передусім концентрувати увагу 

батьків на позитивних, збережених якостях їхньої дитини, перспективних 

можливостях її розвитку, лише після цього говорити про вади і труднощі. Це 

допомагає підтримати віру батьків у розвиток дитини, спонукає їх 

організовувати навчання і виховання, ігрову діяльність, формувати адекватні 

стосунки з дитиною;  

 урахування стану, думки, досвіду батьків – логопед при доборі змісту, 

форм і методів роботи з сім’ями враховує: здоров’я батьків, їхній 

психологічний стан; їхню енергію, моральні установки, досвід, ставлення до 

проблем дитини; сімейні стосунки; уміння членів сім’ї розв’язувати проблеми; 

соціальні зв’язки; приналежність до певного соціального класу.  

 повага до особистості батька і матері - у стосунках з батьками має 

домінувати повага, урахування їхніх турбот. Це виявляється у формах 

звернення до батьків, у висловлюванні прохань і порад, у довірливому тоні 

розмови, у неприпустимості настанов і дорікань на адресу батьків, у збереженні 

відомих логопеду сімейних таємниць. 

Диференційована робота з батьками буде ефективною за умови урахування 

таких показників: склад сім’ї; соціальний статус сім’ї; культурний та освітній 

рівень батьків; положення дитини у сім’ї; стосунки батьків з фахівцями 

дошкільного закладу та батьками інших дітей групи; педагогічна 

компетентність батьків у вихованні дитини з вадами психофізичного розвитку; 

готовність співпрацювати із спеціалістами дошкільного навчального закладу і 

безпосередня практична участь у процесі корекційної роботи. 



Враховуючи неоднорідність цих показників, особливо щодо педагогічної 

компетентності батьків та готовності до співпраці, слід виділили такі 

напрямки у роботі з сім’ями: 

1. Залучення батьків до корекційно-виховного процесу: переконання 

батьків, що їхня дитина потребує спеціальної допомоги, додаткової уваги, 

особливого підходу; формування переконань, що лише з допомогою родини 

дитина зможе подолати труднощі у психофізичному розвитку. 

2. Формування задоволення батьків процесом розвитку дитини: показ 

досягнень у розвитку дитини (навіть мінімальних). 

3. Розкриття перед батьками творчих підходів до навчання та виховання 

дитини: формування певних дефектологічних знань і вмінь; навчання батьків 

корекційним прийомам роботи з дитиною вдома. 

Форми та зміст роботи з батьками визначались диференційовано залежно 

від ступеня їхньої готовності до співпраці. Слід зазначити, що співпраця 

логопеда з сім’ями є складовою загальної системи роботи дитячого садка. 

Індивідуальне консультування набуває дуже великого значення для 

роботи з батьками, оскільки дозволяє реалізувати диференційований підхід. 

Індивідуальні консультації проводяться на запрошення логопеда або на 

прохання батьків один раз на тиждень у певний день. Цього дня логопед має 

працювати у другу половину дня. Логопед має консультувати батьків з 

наступних питань: 

 на початку року повідомляє про результати логопедичного 

обстеження, про особливості мовленнєвого розвитку кожної дитини, 

підкреслюючи сильні й слабкі сторони;  

 показує прийоми роботи з дитиною: навчає правильно виконувати 

артикуляційну і пальчикову гімнастику, закріплювати поставлені звуки;  

 підкреслює успіхи і труднощі дитини, показує, на що потрібно 

звернути увагу вдома; 

  інформує батьків про різні аспекти розвитку і виховання дитини. 



Одним із завдань індивідуального консультування є навчання батьків 

способам виконання разом з дитиною домашніх завдань, оскільки ніяка 

найретельніша робота дитячого садка з дітьми, що мають різні порушення 

мовлення, не буде ефективною, якщо у ній не братимуть участь члени сім’ї.  

Вагомого значення набувають і групові форми роботи з батьками.  

До них відносяться:  

 дні відкритих дверей;  

 анкетування;  

 батьківські збори; тематичні консультації; 

 оформлення інформаційно – методичних виставок;  

 відкриті заняття;  

 спільний перегляд відео матеріалів з певної проблеми. 

Роботу з батьками дітей, що поступили в спеціальні групи, доцільно 

вибудовувати поетапно і починати не з традиційних батьківських зборів, а з дня 

відкритих дверей. Адже навіть якщо батьки знають про те, що в садку є вчитель 

- логопед, педагог-дефектолог, психолог, вони не завжди уявляють, чим 

займаються ці фахівці. Під час дня відкритий дверей, який доцільно проводити 

у травні після комплектування спеціальних груп психолого-медико-

педагогічною консультацією, батьки зможуть пройти не лише по групах, а й 

відвідати, медичний кабінет, де їх познайомлять з програмою корекції та 

оздоровлення дітей, спортивний зал, кабінети логопеда, дефектолога, 

психолога. Кожен фахівець коротко ознайомлює батьків із своїми завданнями у 

комплексній роботі з дітьми, із роллю сім’ї у цьому процесі. 

На дні відкритих дверей батьки отримують завдання: підготуватися до 

першої індивідуальної бесіди з логопедом, яка проводиться у вересні, до 

повідомлення достовірних анамнестичних відомостей про особливості перебігу 

вагітності, пологів і раннього мовленнєвого розвитку дитини. Передбачається, 

що батьки з належною відповідальністю віднесуться до цієї пропозиції. Аналіз 

анкет, які заповнюють при цьому батьки, дозволяє логопедові більш 

спрямовано вести індивідуальну роботу з сім’ями. При анкетуванні батьків 



можуть використовуватись різні за змістом і характером анкети. Першою слід 

використовувати таку, яка дозволить одержати найбільш повні відомості про 

дитину, у подальшому – такі, які забезпечать інформацією про сім’ю в цілому, 

інтереси та труднощі дитини тощо. Потрібно наголосити, що першу анкету 

розробляють і аналізують спільно всі фахівці ДНЗ, визначаючи потім складові 

роботи кожного з дитиною, зокрема, і сім’єю в цілому. 

Важливою груповою формою роботи є батьківські збори. Протягом року 

необхідно проводити декілька батьківських зборів (від 3 до 5), тематика яких 

планується залежно від клінічного та мовленнєвого діагнозу і віку дітей. 

Перші збори логопеду варто провести на початку навчального року. 

Логопед у доступній формі має пояснити сутність мовленнєвого діагнозу 

дитини, ознайомити з популярною літературою з мовленнєвих порушень. 

Більшість батьків не усвідомлюють складності мовленнєвих вад, 

відзначаючи, зазвичай, лише дефектну вимову деяких (не всіх) звуків, рідко 

кого з них хвилює недорозвинення лексико-граматичної сторони мовлення, 

недосконалість зв’язного мовлення дітей. Порушення звуковимови і складової 

структури слів батьки, зазвичай, відносять до вікових особливостей мовлення 

дітей, не помічають бідності, неточності словника, розчулюються помилками 

граматичного плану. Тому батькам на перших зборах варто надати первинні 

відомості про відхилення мовлення у дітей, їхній вплив на розвиток дитини та 

оволодіння шкільними знаннями і навичками у подальшому. Досвід вчителів – 

логопедів засвідчує, що переконанням для окремих батьків слугує 

запропонована література з означених проблем дошкільників. 

Логопед також має ознайомити батьків із цілями і завданнями 

логопедичних занять, методами роботи з дітьми, поінформувати про 

особливості поведінки дитини, які можуть супроводжувати корекційну роботу. 

Логопед повинен постаратися зруйнувати ілюзію, вельми поширену серед 

батьків, про можливість магічного, „чарівного” розв’язання всіх проблем 

розвитку і виховання дитини лише в результаті відвідування нею корекційних 

занять. Необхідно сформувати адекватні очікування батьків відносно 



результатів навчання, підкреслити, що, які б значні позитивні зміни у мовленні 

дитини не відбувалися на заняттях з логопедом, вони набудуть значення для 

дитини лише за умови їх перенесення у реальну життєву ситуацію. Ніяка 

позитивна динаміка у процесі корекційно-логопедичного впливу не 

зможе призвести до досягнення планованого ефекту, якщо зміни у 

мовленнєвому розвитку дитини не знаходять розуміння, відгуку, оцінки у 

батьків, якщо значущі, авторитетні, улюблені близькі дорослі не бачать 

дійсного сенсу цих змін. Отже, завданням перших зборів є не лише початковий 

„лікбез” з логопедії, а й формування бажання батьків співпрацювати з 

логопедом. 

Другі батьківські збори проводяться в кінці вересня за наслідками 

розгорнутого обстеження спеціалістів дитячого закладу: педагога-дефектолога, 

логопеда, психолога, вихователів. На цих зборах батьки знайомляться із 

знаннями, уміннями дітей з різних видів діяльності (математичні уявлення, 

розвиток мовлення, конструктивні й образотворчі навички тощо), а також з 

вимогами програми дитячого садка для дітей даного віку і з вимогами школи до 

розумового і психічного розвитку дітей до моменту надходження у 1-й клас. На 

цих зборах логопед дає рекомендації з організації щоденних занять вдома, по 

роботі з індивідуальним зошитом дитини. На цих зборах логопед може 

прокоментувати пам’ятку з виконання домашніх завдань, яку потім порадить 

батькам у індивідуальній роботі. 

Батьки повинні отримати повну інформацію про організацію логопедичної 

допомоги їх дітям в умовах логопедичної групи. Багатьом батькам знайомство 

із результатами обстеження дає справжнє уявлення про мовленнєвий розвиток 

їхніх дітей і значення роботи логопеда, тифлопедагогів і вихователів. Деякі з 

них проявляють стурбованість і активно включаються у корекційно-виховний 

процес, інші, на жаль, вважають за краще не помічати труднощів у розвитку 

дитини, її успіхи і невдачі їх не хвилюють. Варто зупинитись на типових 

питаннях, які виникли у батьків всіх дітей у цей період. 



Треті збори проводяться у грудні - січні, коли батьків знайомлять з 

підсумками навчання і корекційної роботи з дітьми за півріччя. Ці збори 

можуть мати форму ділової гри, круглого столу, батьківської вітальні тощо. 

Можна поєднати батьківські збори з проведенням відкритого заняття, 

обговорити досвід роботи окремих сімей з навчання і виховання дітей та 

розвитку їхнього мовлення. 

Четверті збори проводяться за підсумками корекційного навчання (у 

травні), на них надаються рекомендації із закріплення отриманих навичок 

правильного мовлення у літній період. Для батьків дітей старшої групи 

надаються рекомендації щодо налаштування дітей на шкільне навчання, поради 

з можливих проблем у оволодінні писемним мовлення. 

Ефективність зборів підвищується, якщо вони проводяться не лише 

вихователем чи окремим спеціалістом дошкільного закладу, а разом. Окрім 

того до підготовки зборів можна залучати і батьків. Гарно зарекомендувало 

себе і анкетування з теми зборів, яке доцільно проводити за два-три тижні до 

них. Одержані результати аналізуються, після чого використовуються в ході 

зборів. 

Структура проведення зборів може бути такою: 

1. Виступи вчителя - логопеда, дефектологів, психолога, вихователів з 

теми зборів (загальна тривалість промов не повинна перевищувати 35 хв.). 

2. Виступи, магнітофонні записи зразків мовлення дітей (по-необхідності). 

3. Показ відкритих занять або їх фрагментів (по-необхідності). 

4. Аналіз виступів дітей і обмін досвідом батьків. 

5. Обговорення анкет. Висновки фахівців. 

6. Загальне підведення підсумків. 

В цілому тривалість зборів буде доцільною, якщо не перевищить однієї 

години. Після зборів логопед може проводити індивідуальні бесіди та 

консультації з батьками з проблем їхньої дитини. 



Важливою груповою формою співпраці логопеда з батьками є тематичні 

консультації. Вони проводяться, зазвичай, один раз на місяць, і слугують 

своєрідним логопедичним всеобучем.  

Тематика консультацій для батьків: 

 закономірності психічного розвитку дітей певного віку (залежно 

від віку дитини, що виховується у конкретній сім’ї);  

 причини відставання дитини у психофізичному розвитку;  

 можливості медичних, психологічних і соціальних служб у 

допомозі дитині з проблемами розвитку та її сім’ї;  

 можливості подолання проблем і труднощів дитини в сім’ї;  

 побудова адекватних стосунків у родині;  

 вплив іграшок на психофізичний розвиток дитини; 

 в які ігри грати з дитиною на різних вікових етапах її розвитку 

(залежно від проблеми дитини, що виховується у конкретній сім’ї);  

 обладнання дитячого куточка у домашніх умовах; 

 які види діяльності слід розвивати у дитини певного віку; 

 роль емоцій і пестощів у спілкуванні з дитиною та її розвитку; 

 розвиток мовлення дитини (від народження до 7-ми років);  

 критичні періоди в розвитку мовлення дитини; 

 роль членів сім’ї в активізації мовленнєвого спілкування дитини; 

 як розвивати пам’ять, мислення дитини (з урахуванням 

проблеми розвитку дитини, її віку); 

 профілактика дитячих неврозів в умовах сім’ї; 

 як не допустити відхилень у поведінці дитини; 

 чи повинна дитина з проблемами розвитку мати вдома обов’язки 

і доручення, як допомогти їй їх виконувати; 

 що являють собою спеціальні чи інтегровані заклади для дітей з 

проблемами розвитку, у яких випадках слід направляти туди дитину; 

 роль батьків у підготовці дитини до навчання. 



Безумовно ця тематика не є сталою і не вичерпує усіх проблем дітей-

логопатів, вона може доповнюватись у уточнюватись у процесі роботи. 

У логопедичній роботі ефективним є використання такої форми групової 

роботи з батьками як оформлення інформаційно – методичних виставок 

(батьківський куточок). Щомісячно в батьківському куточку оновлюється 

добірка тематичних матеріалів. У цих добірках у доступній формі пояснюється, 

що і в які періоди має насторожувати батьків у розвитку дитини; про що і як 

розмовляти з дітьми; які вправи слід виконувати для розвитку артикуляційної 

моторики; як гратися з пальчиками; які книги читати тощо. Деякі із рубрик у 

батьківському куточку є постійними. Зокрема, поради батькам з розвитку 

мовлення дітей. Виконання батьками порад логопеда допомагає запобігти 

затримці мовленнєвого розвитку, не втрачати часу і не посилювати 

мовленнєвий дефект, інтенсифікувати логопедичні заняття. 

Доцільною формою роботи з сім’ями є проведення відкритих занять та 

спільний перегляд відео матеріалів з певної проблеми. Батьки мають право 

відвідувати заняття логопеда, педагога-дефектолога і вихователів протягом 

усього періоду навчання і можуть чути, оцінювати і порівнювати мовлення 

власної дитини й інших дітей. Принцип відвертості навчання і виховання 

завжди збільшує, посилює ефект дії на мовлення і в цілому на особистість 

дитини. До того ж батьки на власні очі бачать методи роботи з дитиною, 

спостерігають за корекційними прийомами впливу. При спільному перегляді 

відео є можливість обговорити проблему, яка хвилює батьків; показати їм 

переваги і недоліки певних дидактичних матеріалів тощо. 

Великого значення набуває включення батьків у корекційно-оздоровчу 

роботу дошкільного закладу і створення ними вдома відповідного корекційно-

оздоровчого середовища. 

Підводячи підсумок, хочу наголосити, що при правильному 

диференційованому підході до роботи з сім’ями батьки із задоволенням йдуть 

на контакт з педагогами і виконують їхні рекомендації, оскільки переконуються 

у ефективності співпраці. 



ТЕМАТИКА   КОНСУЛЬТАЦІЙ   ВЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА  

ДЛЯ   БАТЬКІВ: 

 

 закономірності психічного розвитку дітей певного віку (залежно від 

віку дитини, що виховується у конкретній сім’ї);  

 причини відставання дитини у психофізичному розвитку;  

 можливості медичних, психологічних і соціальних служб у 

допомозі дитині з проблемами розвитку та її сім’ї;  

 можливості подолання проблем і труднощів дитини в сім’ї;  

 побудова адекватних стосунків у родині;  

 вплив іграшок на психофізичний розвиток дитини; 

 в які ігри грати з дитиною на різних вікових етапах її розвитку 

(залежно від проблеми дитини, що виховується у конкретній сім’ї);  

 обладнання дитячого куточка у домашніх умовах; 

 які види діяльності слід розвивати у дитини певного віку; 

 роль емоцій і пестощів у спілкуванні з дитиною та її розвитку; 

 розвиток мовлення дитини (від народження до 7-ми років);  

 критичні періоди в розвитку мовлення дитини; 

 роль членів сім’ї в активізації мовленнєвого спілкування дитини; 

 як розвивати пам’ять, мислення дитини (з урахуванням проблеми 

розвитку дитини, її віку); 

 профілактика дитячих неврозів в умовах сім’ї; 

 як не допустити відхилень у поведінці дитини; 

 чи повинна дитина з проблемами розвитку мати вдома обов’язки і 

доручення, як допомогти їй їх виконувати; 

 що являють собою спеціальні чи інтегровані заклади для дітей з 

проблемами розвитку, у яких випадках слід направляти туди дитину; 

 роль батьків у підготовці дитини до навчання. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота 

з дисципліни «Логопедичне консультування» 

Варіант 1 

1. Назвіть принципи на яких  має будувати логопед роботу з сім’ями 

2. Надайте визначення «індивідуальне консультування». З яких питань логопед 

має консультувати батьків? 

3. Андрію – 5 років, він активна дитина, говіркий, хлопчик має емоційно-

забарвлене мовлення. Але в його вимові відзначаються проблеми, хлопчик не 

вимовляє звуків [з], [с], [л], [р], [ш], [ж]. Мати і бабуся не звертаються до 

логопеда за консультуванням, не бачать в цьому необхідності. Хлопчик через 

не вимовляння звуків спотворює слова, що негативно позначається на його 

мовленні. Вихователь намагається допомогти дитині в вимові звуків, але його 

роботи не вистачає для постановки звуків. В сім’ї робота на постановку звуків 

не продовжується, таким чином робота вихователя майже зводиться нанівець. 

У хлопчика не відбувається покращення мовлення, проблеми не долаються . 

Питання: Хлопчику незабаром піде до школи, йому доведеться писати і 

читати. Чи не буде запізно в шкільному віці долати проблеми звуковимови зі 

шкільним логопедом, якщо родичі зрозуміють, що в дитини проблеми, на які 

слід звернути увагу? 

 

 Контрольна робота 

з дисципліни «Логопедичне консультування» 

Варіант 2 

1. Враховуючи неоднорідність умов, особливо педагогічної компетентності 

батьків та готовності до співпраці, Які напрямки у роботі з сім’ями слід 

виділили?  

2. Які групові форми роботи з батьками ви знаєте?  Поясніть більш детально таку 

форму роботи як батьківські збори. 

3. Настя – 3 роки, дитина спокійна, не вередує, грається з багатьма дітьми. Але 

дитина спілкується звуками, жестикулює, емоційно виражає свої бажання, 

дівчинка не говорить ні з ким з дітей, ні з вихователями, ні з батьками. Не 

помічено за нею, щоб вона не розуміла того, що їй кажуть, виконує всі дії, які 

їй задають вихователі. Батьки сподіваються, що вона скоро заговорить, 

списуючи це на малий вік дитини, дівчинці лише нещодавно виповнилось 3 

роки. Вихователі все ж зауважують, що дитині вже 3 роки і вона вже повинна 

говорити. Та пропонують звернутися до спеціалістів. 

Питання:  

Чи не може дане мовчання дитини бути проявом зниження слуху або алалії?  

Якщо батьки й надалі будуть лише очікувати появи мовлення дитини і 

втратять дорогоцінний час, чи зможуть потім, якщо ж все-таки є проблеми, 

допомогти дитині в подоланні проблеми? 



Інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських / практичних /лабораторних занять 

 

Практичні заняття (грец. prakticos - діяльний) - форма навчального 

заняття, на якому педагог організує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їх 

практичного застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань. 

У структурі практичного заняття домінує самостійна робота студентів. 

Практичні і лабораторні заняття отримали поширення в університетській освіті 

у другій половині XIX ст.. Зусиллями М.В. Ломоносова лекція знайшла 

поєднання з практичними заняттями і науково-дослідною роботою. 

Практичні заняття орієнтовані на вирішення наступних завдань: 

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній 

професійній діяльності; 

- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються; 

- розвитку самостійності тощо. 

Методика підготовки і проведення лабораторно-практичних робіт охоплює 

декілька етапів: 

Попередня підготовка до практичної/лабораторної роботи полягає у 

вивченні студентами теоретичного матеріалу у відведений для самостійної 

роботи час, ознайомлення з інструктивними матеріалами з метою усвідомлення 

завдань проектної роботи, тощо. 

Самостійне виконання студентами завдань відповідно до окресленої 

навчальною програмою тематики. 

Контроль і оцінювання викладачем результатів роботи студентів. 

У практиці вищих навчальних закладів сформувалися різні підходи до 

методики проведення пралабораторних занять: 

1. За місцем лабораторних робіт у структурі навчальної дисципліни: 

виконання лабораторних робіт чи тематичного лабораторного практикуму після 

теоретичного курсу (послідовний метод); 

2. За організаційними особливостями: фронтальні лабораторні роботи (коли 

всі студенти виконують одне й те ж завдання на одному обладнанні) та групові 

лабораторні роботи (коли студенти поділені на підгрупи з 2-4 осіб, які 

виконують різні за тематикою, планом і змістом роботи). 



Фронтальні і групові форми лабораторно-практичних занять мають свої 

недоліки і переваги, які слід враховувати. До переваг фронтальних 

лабораторних робіт можна віднести: 

- безпосередній зв'язок з матеріалом, що вивчається, і засвоюється одночасно 

усіма студентами; 

- реалізацію принципів систематичності і послідовності; 

- сприятливі умови для викладача: усний інструктаж перед початком роботи і 

в процесі її виконання, підготовка типового обладнання, досить легкий 

контроль за виконанням студентами лабораторної роботи та її результатами. 

Обговорення результатів, яке здійснюється на даному чи наступному занятті, 

дозволяє їх узагальнити у процесі колективного обговорення, виявити типові 

помилки студентів та здійснити їх корекцію. 

Однак при фронтальних лабораторних роботах найчастіше використовується 

досить просте обладнання: 25-30 однотипних комплектів устаткування, і тому 

для проведення більш складних експериментальних досліджень доцільно 

організовувати індивідуально-групові роботи з використанням більш 

складного, сучасного обладнання. Вони мають різне дидактичне спрямування 

та вимагають різного рівня самостійності студентів. Науковці-методисти 

В.І. Мокін, В.О. Папьєв, О.В. Мокін пропонують використовувати такі 

різновиди лабораторних робіт як: 

1. Ознайомчі лабораторно-практичні роботи, що передбачають формування 

вмінь і навичок користування приладами, пристроями, необхідних для 

виконання професійних завдань. 

2. Підтверджуючі лабораторно-практичні роботи, виконання яких має на меті 

підтвердження правильності отриманих теоретичних знань. 

3. Частково-пошукові лабораторно-практичні заняття, що стимулюють 

самостійність та творче мислення студентів. В інструкціях та методичних 

рекомендаціях до таких робіт окреслюється тема, мета, завдання, загальний 

план досліджень та орієнтований перелік запитань, на які слід знайти відповіді. 

Студенти самостійно деталізують план дослідження і вибирають траєкторію 

руху для досягнення мети дослідження. 

4. Дослідні практичні роботи мають лише мету дослідження, усі інші етапи 

роботи студенти планують самостійно. Такий вид лабораторних робіт вимагає 

великих часових затрат, високої інтелектуальної напруги і передбачає 

відповідне оцінювання. 

Наш досвід свідчить про можливість і необхідність диференційованого 

підходу до студентів при виконанні лабораторно-практичних робіт. У цьому 

випадку можлива система багатоваріантних завдань з правом вибору студентом 

рівня складності завдання і відповідної оцінки за його правильне виконання. 



Для виконання лабораторно-практичних робіт різного рівня складності 

студентів можна об'єднувати в гомогенні групи з урахуванням рівня їх 

підготовки (високий, середній, низький). Індивідуалізуючи завдання, викладач 

має окреслити рівень знань та умінь, який відповідає завданням вищої школи, і 

забезпечити безперервне його підвищення для кожної групи. При цьому заняття 

повинні організовуватися таким чином, щоб кожен студент (сильний, середній, 

слабкий) відчував підвищення рівня своєї підготовки. Індивідуалізуючи 

завдання лабораторно-практичних робіт, слід, зберігаючи цілісність системи 

теоретичної і практичної підготовки, їх взаємозв'язок, розглядати їх як єдине 

ціле, у якому кожне заняття - це тематично завершена ланка навчального 

процесу. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ПРОЕКТИ/РОБОТИ 

 

1. Логопедія як ланка спеціальної педагогіки. 

2. Основні методологічні принципи виявлення, вивчення, подолання та 

профілактики мовленнєвих порушень.   

3. Поняття норми та патології мовленнєвої діяльності.  

4. Особливості формування писемного мовлення у дітей із ПМР 

5. Негативний вплив мовленнєвих вад на формування всебічно-

розвиненої особистості дитини 

6. Негативний вплив мовленнєвих вад на оволодіння грамотою. 

7. Мовленнєві порушення: недоліки звуковимови (функціональні та 

органічні дислалії, ринолалія, дизартрія) 

8.  Мовленнєві порушення: недоліки словотворення (алалія, афазія, 

тимчасові функціональні затримки мовленнєвого розвитку) 

9. Мовленнєві порушення: недоліки темпу і ритму мовлення (брадилалія, 

тахилалія, заїкання) 

10. Мовленнєві порушення: порушення писемного мовлення (дислексія і 

дисграфія). 

11. Етіологія вад мовлення.  

12. Причини виникнення мовленнєвих вад у дітей.   



13. Умови правильного розвитку мовлення у дітей із ПМР (роль слухового 

і зорового сприймання в розвитку мовлення, роль гри, праці і навчання, мова 

дорослих як зразок для дітей).  

14. Закономірності формування мовленнєвих умінь і навичок в 

нормальних і атипових умовах. 

15.  Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

слуху. 

16. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

зору. 

17. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

емоційно-вольової сфери. 

18. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

19. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей із затримкою 

психічного розвитку. 

20. Корекційно-виховна робота з розвитку мовлення дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

21. Логопедична допомога дітям в Україні.  

22. Методика логопедичного впливу при дислалії.  

23. Формування первинних вмінь і навичок правильної вимови.  

24. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із ЗПР 

25. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

зору 

26. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

слуху 

27. Формування  комунікативних вмінь і навичок у дітей із порушеннями 

опорно-рухового апарату 

28. Спрямованість корекційної роботи залежно від характеру 

неправильної вимови (на матеріалі постановки звуків [ р, р", л, л" ]).  

29. Методика виховання правильної вимови при органічній дислалії. 

30. Методика корекційного впливу у передопераційний період при 

ринолалії.  

31. Методика корекційного впливу у післяопераційний період при 

ринолалії. 

32. Методика корекційного впливу при закритій ринолалії. 

33. Роль артикуляційних вправ у виправленні недоліків мовлення.   

34. Статичні та динамічні артикуляційні вправи в логопедичній роботі. 

35.  Артикуляційні вправ для підготовчого етапу постановки шиплячих 

звуків. 



36.  Артикуляційні вправ для підготовчого етапу постановки свистячих 

звуків. 

37.  Комплекс  артикуляційних  вправ  для підготовчого етапу корекції  

звуків [ р, л ]. 

38. Система корекційно-педагогічної роботи при дизартрії.  

39. Розвиток голосу у дітей з ПМР.  

40. Розвиток фізіологічного і мовленнєвого дихання у дітей із ПМР.  

41. Особливості корекційно-педагогічного впливу при різних розладах 

голосової функції.  

42. Методика логопедичної роботи при тахилалії. 

43. Методика логопедичної роботи при брадилалії. 

44. Особливості подолання заїкання.  

45. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку при 

ЗНМ. 

46. Методика логопедичної роботи по усуненню порушень писемного 

мовлення. 

47. Формування зв’язного мовлення у дітей із фонетико-фонематичним 

недорозвиненням мовлення. 

48. Використання сучасних комп’ютерних технологій в логопедичній 

роботі. 

49. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями зору. 

50. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями слуху. 

51. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. 

52. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із порушеннями емоційно-вольової сфери. 

53. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей із затримкою психічного розвитку. 

54. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 

мовлення дітей-логопатів. 

55. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого 

року життя із загальним недорозвитком мовлення. 

56. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями зору. 

57. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями слуху. 

58. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗПР. 



59. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

60. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з 

порушеннями емоційно-вольової сфери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1.Логопедія, її предмет, завдання, методи. 

2.Причини мовленнєвих порушень. 

3.Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку (Є. Соботович): фонологічна складова мовленнєвої 

діяльності. 

4.Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку (Є. Соботович): лексична складова мовленнєвої діяльності. 

5.Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку (Є. Соботович): граматична складова мовленнєвої діяльності. 

6.Перші нагадування про мовленнєві розлади у літературних пам’ятках 

Стародавнього Сходу та Азії. 



7.Питання патології мовлення в сучасній американській та англійській 

періодиці. 

8.Масова логопедична допомога населенню СРСР 

9.Розвиток логопедичної допомоги в Україні. 

10.Концепція державного стандарту освіти учнів з порушеннями 

мовленнєвого розвитку 

11.Класифікація мовленнєвих порушень.  

12.Соціальна роль логопеда в системі надання допомоги населенню. 

13.Організація роботи вчителя-логопеда в групі для дітей із ЗНМ 

14.Створення предметно-розвивального середовища. Особливості 

використання наочності у роботі з дошкільниками із ЗНМ. 

15.Взаємозв’язок роботи вчителя-логопеда та вихователів; вчителя-

логопеда з батьками. 

16.Ігри та вправи з розвитку мовлення молодших дошкільників із ЗНМ. 

17.Розвиток лексичної складової мовлення.  

18.Формування граматичної будови мовлення. 

19.Розвиток зв’язного мовлення. 

20.Принципи і методи логопедії. 

21.Негативний вплив мовленнєвих вад на формування всебічно-розвиненої 

особистості дитини, на оволодіння грамотою. 

22.Етіологія вад мовлення.  

23.Критичні періоди в розвитку мовлення дітей. Причини виникнення 

мовленнєвих вад у дітей.   

24.Основні закономірності нормального розвитку дитячого мовлення.  

25.Закономірності засвоєння рідної мови дітьми.  

26.Умови правильного розвитку мовлення у дітей: роль слухового і 

зорового сприймання в розвитку мовлення, роль гри, праці і навчання, мова 

дорослих як зразок для дітей.  

27.Цілісність особистості логопеда, як необхідна передумова корекційної 

роботи. Професіограма логопеда.  

28.Модель професійної компетенції вчителя-логопеда.  

29.Соціальна роль логопеда в системі надання допомоги.  

30.Практична діяльність логопеда в закладах системи освіти.  

31.Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в 

Україні. 

32.Дислалія. Форми дислалії.  

33.Функціональні та органічні дислалії, визначення. Різновиди дислалій. 

34.Методика логопедичного впливу при дислалії.  

35.Розвиток артикуляційної моторики.  



36.Розвиток фонематичного слуху і слухової памяті та уваги.  

37.Добір та практичне проведення гри і вправ на розвиток слухової уваги, 

мовного та фонематичного слуху. 

38. Формування первинних вмінь і навичок правильної вимови.  

39. Формування  комунікативних вмінь і навичок. 

40. Сигматизм свистячих звуків. Послідовність корекційної роботи 

залежно від характеру неправильної вимови звуків. 

41.Сигматизм шиплячих звуків. Послідовність корекційної роботи залежно 

від характеру неправильної вимови звуків.  

42.Ротацизм та ламбдацизм.  

43.Характеристика різновидів ротацизмів (велярного, увулярного, 

бокового, одноударного, губного) і ламбдацизмів (губного, носового). 

44.Органічна дислалія. Причини виникнення органічної дислалії. 

Методика виховання правильної вимови при органічній дислалії. 

45.Ринолалія. Причини, механізми, основні форми порушення. 

46.Відкрита ринолалія. Методика корекційного впливу у передопераційний 

період. Методика корекційного впливу у післяопераційний період. 

47.Закрита ринолалія. Методика корекційного впливу при закритій 

ринолалії. 

48.Артикуляційні вправи, їх роль у виправленні недоліків мовлення.   

49.Мета артикуляційної гімнастики. Продемонструвати і охарактеризувати 

динамічні підготовчі вправи. 

50. Статичні артикуляційні вправи. 

51.Динамічні артикуляційні вправи.  

52.Дизартрія. Причини, механізми, основні форми порушення. 

53.Розвиток голосу у дітей з ПМР. Промоделювати і охарактеризувати ігри 

і вправи для розвитку голосу. 

54. Розвиток фізіологічного і мовленнєвого дихання у дітей із ПМР. 

Промоделювати і охарактеризувати ігри і вправи для розвитку дихання. 

55.Розлади голосу. Анатомо-фізіологічний механізм голосоутворення. 

Причини, механізми і класифікація порушень голосу.  

56.Заїкання. Прояви заїкання у дітей: особливості стану нервової системи 

та здоров'я, загальної та мовленнєвої моторики, експресивного мовлення, 

психологічних особливостей особистості.  Причини виникнення заїкання. 

57.Комплексний підхід до подолання заїкання.  

58.Сучасні методики логопедичної роботи з дітьми. Шляхи попередження 

заїкання у дітей. Зв'язок логопедичних занять з роботою у повсякденному 

житті. 



59.Загальний недорозвиток мовлення. Характеристика розвитку мовлення  

у дітей із ЗНМ.   Завдання корекційного впливу при ЗНМ. 

60.Алалія. Причини виникнення. Симптоматика і механізми порушення. 

61.Методика логопедичної роботи по усуненню порушень писемного 

мовлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО СПРИЯЮТЬ САМОСТІЙНІЙ 

РОБОТІ СТУДЕНТІВ 

Базова 

1. Дефектологічний словник / за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ, 2003. 

2. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовый язык. – М., 2002. – 270 с. 

3. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1991. 

4. Рібцун Ю.В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого 

дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю.В.Рібцун – К.: 

Освіта України, 2011. – 292 с. 

5. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник / 

В.М. Синьов, Г.М. Коберник  – К.: Вища школа., 1994. – 143с. 

6. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. – М., 1987. 



7. Хрестоматія по логопедії / За ред. М.К. Шеремет. – К., 2005. 

8. Чиркина Т.Б., Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Основы логопедии. – М., 1989. 

9. Шеремет М.К. Логопедія. Підручник, третє видання, перероблене та доповнене 

/ М.К. Шеремет – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 672 с. 

Допоміжна 

1. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В. Психологічна служба та 

психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України. – К., 

2005. 

2. Конопляста С.Ю. Ринолалія // Педагогіка та методика: спеціальні. – К., 

2005. 

3. Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С.Ляпидевского. – 

М., 1969. 

4. Тарасун В.В. Тесты учебных способностей для 1 кл. // Серия “Учитель и 

пиходиагностика”. – № 3. – К., 1992. 

5. Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. – М., 

1969. 

 

15. Інформаційні ресурси 

http://www.defectology.ru/   

http://www.logoped-sfera.ru/  

http://defectologya.ru/publ    

http://www.defektologiya.ru 

http://mologoped.26206s013.edusite.ru/p8aa1.html 

http://www.ikprao.ru 
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