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ЗВІТ 

аспіранта-практиканта з асистентської практики 

Коноз Оксани Богданівни 

 

1. Ознайомилась з системою навчально-виховної роботи кафедри, 

особливостями методичної, наукової та організаційної роботи викладачів 

кафедри, із студентською аудиторією, з якою проводились навчальні заняття 

2. Під час практики провів (ла) 24 пари, відвідав (ла) 46 пар 

викладача, провів (ла) 6год лекційних і 18 практичних занять зі студентами  328 

групи. 

Результати цих занять: студенти стали більш обізнані з методиками 

дослідження першопричин труднощів мовлення дітей дошкільного та шкільного 

віку, шляхами інтенсикації роботи з дітьми з ПМР. На практичних заняттях 

закріпили набуті знання та практично відпрацювали набуті уміння та навики 

дослідження мовлення дітей з ПМР.  

3. Ознайомилась з такими документами кафедри: 

План роботи кафедри на 2021 рік 

План роботи кафедри на 2020 рік 

План роботи кафедри на 2019 рік 

План роботи кафедри на 2018 рік 

Звіт про роботу кафедри за 2020 рік 

Звіт про роботу кафедри за 2021 рік 

Презентація до звіту про роботу кафедри за 2020 рік 

Презентація до звіту про роботу кафедри за 2021 рік 

Звіт роботи кафедри за 2019 рік 

Звіт роботи кафедри за 2018 рік  

https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_2019_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/EVENTS/2017_2018/th/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2018-2019_%D0%BD.%D1%80.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K-wqpHB5NMr5jtGxnupp1M5ZbKhqtHFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-wqpHB5NMr5jtGxnupp1M5ZbKhqtHFg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRaPRZMqiYktr4LDRiK3ebTFdk1kjJ8qQ01sMEKbSSAQHv70LOVlClA-BEz2Blhlw/pub?start=false&loop=false&delayms=15000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRaPRZMqiYktr4LDRiK3ebTFdk1kjJ8qQ01sMEKbSSAQHv70LOVlClA-BEz2Blhlw/pub?start=false&loop=false&delayms=15000
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2019_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99_1_1.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf


Презентація до звіту роботи кафедри за 2018 рік 

Модель реалізації нової освітньої стратегії 

Програмою розвитку кафедри «Дошкільна освіта» 

3. Виконала індивідуальні завдання 

- здійснювала науково-методичний аналіз навчальних програм окремих 

навчальних дисциплін;  

- складала плани-конспекти практичних занять;  

- проводила різні види аудиторних занять;  

- оцінювала результати власної діяльності; 

- вела спостереження за виконанням викладачами різних видів навчальної 

роботи зі студентами.  

- розробляла завдання для самостійної роботи, для поточного контролю, тестів. 

- відвідувала засідання кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/EVENTS/2017_2018/11_13_2017_nova_strateg_kaf_do_pi.ppt
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Миколаїв – 2020 рік 
 



Календарний графік проходження практики 

 

№  Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Прибуття аспіранта на 

практику. Проведення 

інструктажу з техніки 

безпеки та охорони праці. 

Ознайомлення з місцем 

роботи аспріранта та 

надання йому чітких і 

конкретних рекомендацій 

про те як він повинен 

виконувати програму з 

практики та його 

контролю діяльності 

науковим керівником. 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання лекції та 

проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Ознайомлення з 

суспільним довкіллям» 

Тема: Засоби і форми 

ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям (318 

група) 

 

Х    

     

 Виконано 

2 

Підготовка, консультація з 

викладачем  до лекцій з 

дисципліни  

«Логодидактика» ( 328 

групи)  

Тема 6. Визначення 

першопричини труднощів 

у навчанні дітей із ПМР 

(діагностика стану 

сформованості 

синтетичних структур) 

Діагностики рівнів 

розвитку та сформованості 

навчальних здібностей у 

дітей із ПМР.  

 

 Х   

     

 Виконано 

3 
Підготовка методичних 

рекомендацій до 
 Х         Виконано 



викладання практичних 

занять та проведення 

практичного заняття з 

дисципліни 

«Логодидактика»  

Тема: «Визначення 

першопричини труднощів 

у навчанні дітей із ПМР 

(діагностика стану 

сформованості 

синтетичних структур.» 

(328 група) 

4 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення 

індивідуального завдання, 

самостійної роботи 

студентів . 

Проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика» 

Тема: Діагностики рівнів 

розвитку та сформованості 

навчальних здібностей у 

дітей із ПМР. 

 ( 328 група) 

 Х   

     

 Виконано 

5 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання лекції та 

практичних занять та 

проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика» . 

Тема: «Діагностика рівнів 

розвитку лінгвістичних 

здібностей у дітей із 

ПМР.» (328 група) 

 Х   

     

 Виконано 

6 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання лекції та 

практичних занять та 

проведення практичного 

заняття з дисципліни. 

Проведення лекційного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика» 

Тема  «Шляхи 

інтенсифікації процесу 

  Х  

     

 Виконано 



навчання дітей із ПМР 

Концепція державного 

стандарту освіти учнів з 

ПМР. Формування у дітей 

із ПМР базисних 

інваріантних дій та 

операцій. 

  (328 група) 

Проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика» 

Тема: «Шляхи 

інтенсифікації процесу 

навчання дітей із ПМР. 

Концепція державного 

стандарту освіти учнів з 

ПМР.» (328 група) 

7 

Підготовка методичних 

рекомендацій до  

практичних занять та 

проведення практичного 

заняття з дисципліни. 

Проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика»  

Тема: «Формування у дітей 

із ПМР базисних 

інваріантних дій та 

операцій. 

 

 (328 група) 

  Х  

     

 Виконано 

8 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення  лекційного 

заняття та практичних 

занять. Проведення 

лекційного заняття з 

дисципліни 

«Логодидактика» 

Тема: «Фреймовий 

підхід. Гештальтний 

підхід. Нетрадиційні 

методи навчання дітей із 

ПМР.» 

 (328 група) 

Проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика» 

  Х  

     

 Виконано 



Тема: «Фреймовий підхід.» 

(328 група) 

9 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення практичного 

заняття. Проведення 

практичного заняття з 

дисципліни 

«Логодидактика» 

Тема: «Гештальтний 

підхід.» 

(328група) 

 

  Х  

     

 Виконано 

10 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення практичного 

заняття. Проведення 

практичного заняття з 

дисципліни 

«Логодидактика»  

Тема: «Нетрадиційні 

методи навчання дітей із 

ПМР» (328 група) 

Розробка тесту з 

дисципліни, виклад на 

платформу Мудл, 

перевірка тесту, 

практичних завдань, 

самостійної роботи, 

рефератів, презентацій. 

Заповнення журналу. 

   Х 

     

 Виконано 

11 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення практичного 

заняття. Проведення 

практичного заняття з 

дисципліни 

«Логодидактика»  

Тема: 

«Нетрадиційні методи 

навчання дітей із ПМР» 

(328 група)  

Підготовка і 

проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Логодидактика»  

Тема: «Методика 

поетапного формування 

   Х 

     

 Виконано 



глобального способу 

письма у дітей з 

особливостями в 

розвитку»  (328 група) 

Проведення 

практичного заняття з 

дисципліни 

«Логодидактика»  

Тема: «Когнітивний 

стиль навчання» 

12 Надання керівнику 

практики, від кафедри, 

оформленого «Звіту з 

практики», аннотації 

(паперовий та е-вигляд), 

презентація, щоденника 

практики тощо. 

   Х       Виконано 

13 Захист педагогічної 

практики 
   Х       Виконано 

 

 

 

Керівники практики: ______________                    ________________________ 
     (підпис)                    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робочі записи аспіранта-практиканта  

 Коноз Оксани Богданівнипід час практики 

 

І-ІІ тиждень  

з «15» вересня 2020 р. по «29» вересня 2020р. 

Прибуття  на практику. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

Ознайомлення з місцем роботи аспріранта та надання йому чітких і конкретних 

рекомендацій про те як він повинен виконувати програму з практики та його 

контролю діяльності науковим керівником. Складання індивідуального плану 

практики. 

Підготовка методичних рекомендацій до викладання лекції та провдення 

практичного заняття з дисципліни «Ознайомлення з суспільним довкіллям» 

 

Відвідування лекції з дисципліни «Основи інклюзивної освіти», 

викладач : к.п.н. Шапочка  К.А., 418 гр. 

Тема2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського 

законодавства. 

Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти, Саламанська 

декларація, документи ООН і ЮНЕСКО, освітні Закони України, сучасна 

освітня нормативно-правова база. 

Педагогічний аналіз проведеної лекції. 

Зміст лекції відображає науковість та відповідає сучасному законодавству 

та нормативно-правовій базі України та міжнародному законодавству. 

Теоретичний матеріал відібрано з різних джерел (сучасних та більш давніх), 

завдяки чому в лекції розкривається історичний розвиток інклюзивної освіти від 

сегрегації до інклюзії та погляди різних вчених. 

У ході лекції лектор стимулювала активізацію мислення студентів, 

ілюструючи міжнародні та вітчизняні документи, визначали проблеми 

доступності та мобільності, реалізацію принципів інклюзії прикладами. У лекції 



матеріал було подано вичерпно й доступно, про що свідчить його 

результативність. 

Лекція має чітку та методично грамотну структуру. Чіткість лекційного 

заняття визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які 

оптимально витримані за часом, мають свою мету та зміст і відзначаються 

логічною завершеністю. Лектор дотримувався логіки проведення лекції: 

повідомив тему, мету, необхідну для засвоєння матеріалу літературу. Уміло 

проведено мотивацію навчальної діяльності студентів на всіх етапах заняття, що 

сприяє збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, творчої діяльності. 

Зміст лекції повністю відповідає вимогам навчальної програми, 

відображає доступність розуміння матеріалу; виокремлено головне в основній 

частині лекції та її висновках. Кваліфіковано реалізовано принципи навчання. 

Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно 

організоване повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних 

знань, умінь і навичок студентів. 

Викладач допомагала студентам у веденні записів (зміна темпу: 

уповільнений темп у найважливіших тезах) та використовували прийоми 

підтримки уваги, наводячи цікаві приклади, риторичні запитання, жарти та ін., 

застосовуючи епізоди з життєвого досвіду. Лектор стимулювала інтерес та 

висловлення запитань з боку студентів. Під час лекційного заняття 

використовувались наступні методи, прийоми та засоби навчання: бесіда 

(фронтальна, проблемна, дискусія), узагальнення, порівняння. 

Викладач демонструвала ґрунтовне знання дисципліни. Вміло керувала 

голосом та дикцією з емоційно-забарвленим тоном. Під час викладу лекції 

спостерігалась якість, чіткість, забарвленість, грамотність мовлення. 

Майстерність викладача виявилася у тому, що знання, набуті студентами на 

попередніх заняттях, вдало застосовувались і надалі, повторення оптимально 

співвідноситься з вивченням нового матеріалу таким чином, що для цього не 



потрібно спеціально виділяти час. Систематична робота викладача в даному 

напрямку дає студентам змогу повторювати матеріал без додаткових домашніх 

завдань та студіювання методичної літератури. 

Аналіз практичного заняття з дисципліни «Логопедичне 

консультування» , Тесленко С.О. 328гр. 

Тема: Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення. 

Протягом практичного заняття викладач активно взаємодіяла з 

аудиторією студентів, актуалізувала їхні знання з попередніх тем та теми 

практичного заняття, сприяла обговоренню проблемних питань. Теоретичний 

матеріал та необхідні до виконання завдання викладались у доступній для 

аудиторії формі. Кількість вправ була адаптованою до відведеного на заняття 

часу. 

Викладач дотримувалася послідовності в проведенні заняття, 

використовуючи поетапне обговорення, сприймання, розуміння, закріплення й 

застосування студентами навчального матеріалу. 

Під час практичного заняття використовувались наступні методи та 

прийоми навчання: бесіда (фронтальна, проблемна, дискусія), розповідь 

студента, повідомлення, виконання індивідуальних завдань (письмових на 

дошці, та в робочих зошитах тощо), виконання практичних завдань 

(індивідуальних завдань, вправ), узагальнення, порівняння. Кваліфіковано 

реалізовано принципи навчання. 

Оцінювання роботи студентів проводилося відповідно до критеріїв, 

об’єктивно й аргументовано. Продумано й своєчасно задано домашнє завдання, 

його зміст випливає зі змісту практичного заняття, носить творчий характер, 

активізує студентів продовжувати самостійне вивчати теми та укладати 

висновки, поглиблювати й завершувати роботу, розпочату в аудиторії. 

Викладач демонструвала ґрунтовне знання дисципліни, вміло керувала 

голосом та дикцією з емоційно-забарвленим тоном. Якість знань, умінь і 



навичок студентів неоднорідна, але в переважній більшості група усвідомила й 

з легкістю виконувала вправи, проявляла активність та ініціативу щодо 

обговорюванихпитань.   

Відвідування практичного заняття з логопедичного консультування   

 

Тема 4: Розмежування дислалії та мінімальних проявів дизартрії. 

Група 328 

 

Група 328 

Проведення лекції з дисципліни «Ознайомлення з суспільним 

довкіллям».  

Тема: Засоби і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 

1. Засоби ознайомлення дітей з довкіллям. 

2.  Картина як ефективний засіб ознайомлення з довкіллям. 

3. Методика застосування карт розумових дій на різних видах занять. 

4. Форми ознайомлення дітей із довкіллям. Прямі і опосередковані 

методи. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:  

1. Богуш А.М. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з довкіллям. К: Шкільний світ, 2006.  

2. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Одеса: 

Ярослав, 2004.  

3. Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі: Начально-

методичний посібник. Луганськ: Альма-матер, 2007.  

4. Діти і соціум: Монографія / Заг. ред. А.М.Богуш. -Луганськ: Альма-

матер, 2006.  

5. Поніманська ТІ. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для 

студентів ВНЗ. К.: Академвидав, 2004. 



Проведення практичного з дисципліни «Ознайомлення з суспільним 

довкіллям». Тема: Засоби і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 

1. Засоби ознайомлення дітей з довкіллям. 

2.  Картина як ефективний засіб ознайомлення з довкіллям. 

3. Методика застосування карт розумових дій на різних видах занять. 

4. Форми ознайомлення дітей із довкіллям. Прямі і опосередковані 

методи. 

Група 328 

Проведення лекційного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

 Тема 6. Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей із ПМР 

(діагностика стану сформованості синтетичних структур). Діагностики 

рівнів розвитку та сформованості навчальних здібностей у дітей із ПМР.  

Група328 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей із ПМР 

(діагностика стану сформованості синтетичних структур. 

Група 328 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: Діагностики рівнів розвитку та сформованості навчальних 

здібностей у дітей із ПМР. 

Група  328 

 

ІІІ тиждень 

з «30» жовтня 2020 р. по «6» жовтня 2020р 

 

Проведення  лекційного заняття з дисципліни «Логодидактика» 



Тема7: «Шляхи інтенсифікації процесу навчання дітей із ПМР. Концепція 

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

інваріантних дій та операцій». 

  328 група 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика»  

Тема: ««Шляхи інтенсифікації процесу навчання дітей із ПМР. Концепція 

державного стандарту освіти учнів з ПМР».  

Група 328 

 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: Формування у дітей із ПМР базисних інваріантних дій та операцій». 

Група 328 

 

Проведення лекційного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: «Фреймовий підхід. Гештальтний підхід. Нетрадиційні методи 

навчання дітей із ПМР.» 

 Група 328 

 Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: «Фреймовий підхід.»  

Група 328  

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: «Гештальтний підхід.»  

Група 328 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика» 

Тема: «Нетрадиційні методи навчання дітей із ПМР». 

 Робота над  тестуванням для студентів  з дисципліни 

«Логодидактика» 



IV тиждень 

з «7» жовтня 2020 р. по «12» жовтня 2020р. 

Група 328 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика»  

Тема: «Нетрадиційні методи навчання дітей із ПМР» 

 Група 328 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика»  

Тема: «Методика поетапного формування глобального способу письма у 

дітей з особливостями в розвитку»  

 Група 328 

Проведення практичного заняття з дисципліни «Логодидактика»  

Тема: «Когнітивний стиль навчання» 

Методика поетапного формування глобального способу письма у дітей з 

особливостями в розвитку»   

 

Підготовка звіту з практики та презентації до захисту практики Надання 

роботи на перевірку науковому керівнику. Отримання відгука у наукового 

керівника. Надання керівнику практики оформленого «Звіту з практики» 

(паперовий та е-вигляд), презентація, щоденника практики та звітної 

документаціх  

 

 

 

 

 

 

 

 



Відгук і оцінка роботи аспіранта-практиканта 

 

Коноз Оксани Богданівни 

 

В період практики аспірантка Коноз Оксана Богданівна працювала над 

оформленням необхідних навчально-методичних матеріалів для проведення 

лекційних / практичних та індивідуальних завдань з навчальної дисципліни: 

«Логодидактика».  

В процесі роботи аспірантка проявила себе як ініціативний, працелюбний 

і відповідальний викладач. Продемонструвала гарні теоретичні знання і вміння 

самостійно вирішувати  

− планування навчальних занять згідно з робочою програмою кредитного 

модуля;  

− розробробки змісту, проводення структурованого навчального матеріалу 

та проводення занять різних видів;  

− забезпечення послідовності викладення матеріалу та 

міждисциплінарних зв’язків;  

− організації та керування пізнавальною діяльністю студентів, 

формуванняу студентів критичного мислення;  

− вибору методів та засобів навчання і контролю студентів;  

− контролю і оцінки результатів та проведення корекції процесу навчання;  

− організації та аналізу своєї педагогічної діяльності;  

− аналізу навчальної та навчально-методичної літератури і використання 

її в педагогічній практиці. 

 Вважаю, що аспірантка програму практики та індивідуального завдання 

виконала в повному обсязі та заслуговує оцінку «відмінно». 

 

Керівник практики: 

____________ ___________________________________________ 

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Печатка 

 

«______» ___________20____року 

 



Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

аспіранта-пратиканта Коноз Оксана Богданівна 

(поточна перевірка) 

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки. Оксана Богданівна Коноз за час асистентської 

педагогічної практики виявила себе як професійний викладач, що володіє 

загальними й спеціальними компетентностями. Аспірантка продемонструвала 

глибокі знання з логодидактики, здатність навчати студентів в умовах 

дистанційної освіти з урахуванням індивідуальної траєкторії здобувача й 

особливостей навчальної дисципліни, уміння досліджувати мотивацію студентів 

до навчання, стимулювати їх до самоосвіти та професійного розвитку.  

У процесі практичної діяльності дотримувалася правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Як людина і фахівець Оксана Богданівна активна, 

ініціативна, старанна, відкрита до спілкування, комунікабельна, толерантна у 

ставленні до інших. До роботи ставилася відповідально, порушень трудової 

дисципліни не мала. Програму асистентської педагогічної практики О.Б.Коноз 

виконала в повному обсязі. На практиці зарекомендувала себе позитивно, 

заслуговує оцінки «відмінно». 

 

Оцінка: 

кількість балів__________________________________________________ 

(цифрами та прописом) 

 

за національною шкалою_________________________________________ 

 

Керівник практики: 

____________ ___________________________________ 

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                            

Керівник навчальної практики                                            Декан факультету 

університету 

___________ ____________        (підпис)       ___________ __________ (підпис) 

_______________________20     рік                  _____________________20   рік 

 

Індивідуальний графік проходження практики 
аспірантки  Коноз Оксани Богданівни 

 

Дата День тижня Час Кількість годин 

15.09 Вівторок  4 

16.09 Середа  2 

17.09 Четвер  2 

18.09 П’ятниця  2 

21.09 Понеділок  2 

22.09 Вівторок  2 

23.09 Середа  2 

24.09 Четвер  4 

25.09 П’ятниця  2 

28.09 Понеділок  2 

29.09 Вівторок  2 

30.09 Середа  2 

01.10 Четвер  2 

02.10 П’ятниця  2 

05.10 Понеділок  2 

06.10 Вівторок              2 

07.10 Середа  2 

08.10 Четвер  2 

09.10 П’ятниця  2 

12.10 Понеділок  2 

Усього 44 

 

 

Завідувач кафедри ______________                            _______________________ 

                                                                                          Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ                       

                                                (підпис) 

 



Щоденник спостережень відвідуваних лекційних та практичних занять 

викладачів факультету дошкільної та соціальної роботи  

під час проходження асистентської практики 

Коноз Оксани Богданівни 

№ з/п Назва дисципліни, викладач, 

мета відвідування 

Нотатки 

1.  «Інклюзія – стратегія 

міжнародного та українського 

законодавства». 

Шапочка Катерина 

Анатоліївна (414 гр.) 

 

Мета: вивчення 

методики та логіки викладу 

матеріалу; застосування 

методів роботи під час 

лекційного заняття. 

 

 

 

 

 

Зміст лекції відображає 

науковість та відповідає 

сучасному законодавству та 

нормативно-правовій базі України 

та міжнародному законодавству. 

Теоретичний матеріал відібрано з 

різних джерел (сучасних та більш 

давніх), завдяки чому в лекції 

розкривається історичний 

розвиток інклюзивної освіти від 

сегрегації до інклюзії та погляди 

різних вчених. 

У ході лекції лектор 

стимулювала активізацію 

мислення студентів, ілюструючи 

міжнародні та вітчизняні 

документи, визначали проблеми 

доступності та мобільності, 

реалізацію принципів інклюзії 

прикладами. У лекції матеріал 

було подано вичерпно й доступно, 

про що свідчить його 

результативність. 

Лекція має чітку та 

методично грамотну структуру. 

Чіткість лекційного заняття 

визначається логічним 

взаємозв’язком окремих 

структурних частин, які 

оптимально витримані за часом, 

мають свою мету та зміст і 

відзначаються логічною 

завершеністю. Лектор 



дотримувався логіки проведення 

лекції: повідомив тему, мету, 

необхідну для засвоєння матеріалу 

літературу. Уміло проведено 

мотивацію навчальної діяльності 

студентів на всіх етапах заняття, 

що сприяє збудженню їхнього 

інтересу до вивчення нової теми, 

творчої діяльності. 

Під час лекційного заняття, 

викладач застосував наочність та 

інтерактивні технологію - 

презентацію. За рахунок 

продуманого застосування засобів 

наочності було посилено вплив на 

студентів, доведено та реалізовано 

мету заняття; наведено достатньо 

міжнародних та вітчизняних 

нормативно-правових документів;  

підвищено рівень доступності 

матеріалу, що вивчається, 

прискорено активізацію розумової 

діяльності студентів. 

2. Тема: «Трудове виховання 

дітей дошкільного віку». 

Мета: перевірити  

майстерність викладача у 

проведенні заняття онлайн, 

план дій, методи активізації 

мислення студентів. 

 

Викладач: Тесленко Світлана 

Олегівна 

 

Група 328 

Викладач  активізувала мислення 

студентів. За структурою, планом  

було визначено завдання 

трудового навчання,  зміни видів 

праць дошкільників, форми 

організації праці, засоби трудового 

виховання. 

Викладач зосередила увагу на 

науковому визначенні трудового 

виховання «праця», «трудова 

діяльність». Спираючись на досвід 

проходження практики зробили 

узагальнення : «Трудове 

виховання  - процес формування 

потреби в праці і сумлінного 

творчого ставлення до неї, 

гордості за свою професію, 

вироблення професійних 

компетентностей, «навичок 



культури праці. Трудова 

діяльність з усіма компонентами 

притаманна дітям дітям 

дошкільного віку і має свої  

особливості. 

Позитивним є те, що викладач 

зосередила увагу на завданнях, які 

стають перед вихователями ЗДО, а 

саме розробка змісту праці для 

дітей різного віку,  методів і форм 

організації праці, вплив праці на 

розвиток дитини. Студенти 

представили презентації  на всі 

види праці- 1 – 

самообслуговування, 

господарсько-побутова;  праця в 

природі; художня праця. Форми- 

доручення, чергування, 

індивідуальна, колективна праця. 

Студенти працювали за 

програмою «Впевнений старт». 

 

 

3. Дисципліна «Логопедичне 

консультування». 

Тема: Фонетико-фонематичне 

недорозвинення мовлення 

Викладач Тесленко С.О. 

Протягом практичного 

заняття викладач активно 

взаємодіяла з аудиторією 

студентів, актуалізувала їхні 

знання з попередніх тем та теми 

практичного заняття, сприяла 

обговоренню проблемних питань. 

Теоретичний матеріал та необхідні 

до виконання завдання 

викладались у доступній для 

аудиторії формі. Кількість вправ 

була адаптованою до відведеного 

на заняття часу. 

Викладач дотримувалася 

послідовності в проведенні 

заняття, використовуючи поетапне 

обговорення, сприймання, 

розуміння, закріплення й 



застосування студентами 

навчального матеріалу. 

Під час практичного заняття 

використовувались наступні 

методи та прийоми навчання: 

бесіда (фронтальна, проблемна, 

дискусія), розповідь студента, 

повідомлення, виконання 

індивідуальних завдань 

(письмових на дошці, та в робочих 

зошитах тощо), виконання 

практичних завдань 

(індивідуальних завдань, вправ), 

узагальнення, порівняння. 

Кваліфіковано реалізовано 

принципи навчання. 

Оцінювання роботи студентів 

проводилося відповідно до 

критеріїв, об’єктивно й 

аргументовано. 

4. «Теорія та методика фізичної 

освіти та валеологічної освіти»  

 (318 група) 

 

Лісовська Тетяна Адамівна 

 

Мета: застосування та 

ефективність форм  контролю 

як одного зі шляхів 

покращення якості освіти 

 

Викладач застосував тестовий 

контроль, а саме тести відкритої 

форми з метою виведення 

підсумкових оцінок на 

практичному занятті. Це сприяло 

розвитку логічного мислення у 

студентів, здатності до 

відтворення почутого матеріалу.  

вмінню аналізувати та 

систематизувати вивчений 

матеріал.  

Дана форма контролю допомагає 

встановити ступінь засвоєння 

матеріалу, виявити найбільш важкі 

для сприйняття студентів поняття 

з наступним роз'ясненням їх 

5. Теорія і методика музичного 

виховання. 

Тема: Планування і облік 

Викладач запропонувала 

обовязкову літературу з теми та 

методичні рекомендації 

розроблені нею. Позитивним було 



роботи музичного викладача 

Лісовська Тетяна Адамівна  

418 гр. 

подання через платформу зум 

різних видів планування у ЗДО. 

Особливу увагу звернула на 

календарний план. Саме під час 

складання календарного 

планування  музичний керівник  

конкретно визначає  на якому 

програмовому музичному 

репертуарі необхідно навчити 

дошкільників. Репертуар 

розділений поквартально з 

урахуванням  зростаючої 

складності на кожне заняття із 

співів, слухання музики, музично-

ритмічних рухів,  необхідно 

планувати новий конкретний 

програмовий зміст, який визначає 

продовження навчання, 

розширення і поглиблення раніше 

засвоєних навичок. Викладач 

наводив приклади із практики, 

посилалась на досвід студентів, 

супроводжувала прикладами гри 

на музичних інструментах. 

Методично правильно застосувала 

презентацію.   

6. «Формування мовленнєвої 

особистості дитини-

дошкільника» (418 група) 

 

Тесленко Світлана Олегівна 

 

Мета: форми організації занять 

зі студентами, їх значення та 

результативність використання 

Педагогом було застосовано  ігри 

та  ігрові ситуації. Слід зауважити, 

що така форма організації занять 

викликала зацікавлення у 

студентів. Тому що, вони 

наблизили навчальний процес до 

реального життя, сприяли  

формуванню практичних умінь і 

навичок студентів 

7. «Психологія»  

 

Михальченко  

Наталія В’ячеславівна 

 

Після оголошення теми лекційного 

заняття, викладач запропонував 

студентам назвати по одному 

слову з яким у них асоціюється 

поняття «дошкільник». Педагог 



Мета: ідейна спрямованість 

лекційного матеріалу, що 

викладається; застосування 

способів та методів активізації 

мислення студентів на початку 

лекції 

застосував метод «Асоціативний 

кущ» для активізації роботи та 

стимулювання мислення. Кожне 

зазначене слово було записане у 

формі куща-асоціації – відомості 

про слово, щодо вивчення теми. 

8. «Формування здорового 

способу життя та 

життєдіяльності дитини»  

 

Соколовська  

Олександра Семенівна  

 

Мета: визначити зміст та 

способи застосування 

прийомів під час 

семінарського заняття 

На занятті викладач застосував 

прийом під назвою «Займи свою 

позицію». Коли у процесі розбору 

одного з пунктів плану 

практичного виникли суперечливі 

питання. Студенти по черзі 

обґрунтовували свою думку і чому 

саме вони не згодні з думкою 

одногрупника. 

9. «Психологія міжособистісних 

стосунків» 

 

Бабаян Юлія Олександрівна 

 

Мета: системність висвітлення 

змісту навчальної інформації; 

уміння знаходити зв’язок між 

змістом і життєвим досвідом 

студентів 

Цікавим та динамічним був 

застосований педагогом прийом 

«Аналізу ситуації». Студентам 

пропонувалася ситуація – випадок 

з життя, моделювання ситуації. 

Студентам необхідно було 

визначити головну проблему, 

позиції сторін (наприклад, 

конфлікту) та надати варіанти 

рішення даної проблеми та 

аргументувати свою відповідь. 

10. Тема 7. Особливості 

впровадження інклюзивного 

навчання в Україні, ресурсні 

можливості спеціальної освіти. 

(Характеристика спеціальної 

освіти в Україні (вертикальна 

й 

горизонтальна структура; 

спеціальні дошкільні та 

загальноосвітні шкільні 

Активно було використано усну 

перевірку засвоєння вивченого  

матеріалу. Викладач задавав як 

основні (передбачали самостійну 

розгорнуту відповідь студента), 

додаткові (для уточнення, 

наприклад, як саме студент 

розуміє певне питання) так і 

допоміжні (виправляв помилки, 

неточності у відповідях) 

запитання. Використання усного 

контролю сприяє, на мою думку, 



заклади, 

навчально-реабілітаційні та 

оздоровчі багатопрофільні 

центри і т. ін.) 

Викладач: Шапочка К.А. 

Мета: Мета: емоційність 

викладу матеріалу викладачем;  

використання прийомів на 

закріплення вивченого 

матеріалу, досягнення 

дидактичних цілей заняття 

тісному контакту між викладачем і 

студентом, дає змогу виявити 

обсяг і ґрунтовність знань, 

неточності в знаннях студентів й 

можливості одразу їх виправити.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Науково-методична робота  

під час проходження асистентської практики 

Коноз Оксани Богданівни 

 Вивчення передового досвіду організації навчального процесу 

 Вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної 

літератури 

 Підготовка та проведення виховної години для студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта. Логопедія» 

 Розробка та підготовка конспектів занять 

 Створення презентацій та відеоматеріалів 

 Розробка схем, таблиць, кросвордів, тестових завдань до 

семінарських занять 

 Індивідуальні та групові консультації зі студентами (328 гр): 

 Надання студентам рекомендацій та вказівок з написання рефератів 

та доповідей 

 Оформлення наукових статей, тез, їх підготовка до публікації 

 Участь у засіданнях кафедри 

 Проведення кураторських годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальний план аспіранта–практиканта 

Коноз Оксани Богданівни 

№п\п Зміст   роботи Примітка 

1.  Прибуття на практику. Одержання від керівника 

практики консультації щодо її проходження  

Виконано  

2.  Складання  індивідуально  плану  практики Виконано 

3.  Ознайомлення з режимом робочого дня, 

розкладом занять, правилами внутрішнього 

розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, які 

діють в університеті  

 

Виконано 

4.  Ознайомлення та вивчення  документів кафедри   Виконано 

5.  Планування навчальних занять згідно з 

навантаженням  

Виконано 

6.  Вивчення наукової, психолого-педагогічної та 

методичної літератури  

Виконано 

7.  Відвідування лекцій та практичних занять, які 

проводять викладачі кафедр факультету  

Виконано 

8.  Ведення  щоденника  спостережень  

(відвідування лекційних та практичних занять 

викладачів факультету)  

Виконано 

9.  Підготовка планів-конспектів практичних занять 

та презентаційного матеріалу до них  

Виконано 

10.  Проведення практичних занять  Виконано 

11.  Проведення кураторських годин Виконано 

12.  Спостереження  за  своєрідністю  організації 

педагогічного  процесу , стилем  педагогічного  

спілкування  між педагогом та студентами  

Виконано 

13.  Індивідуальні та групові консультації зі 

студентами 

Виконано 

14.  Підготовка та проведення виховної  години зі 

студентами  

Виконано 

15.  Оформлення  звітної  документації  

 

Виконано 

16.  Захист практики  Виконано 

 

Керівник практики _____________          ______________________________ 

 



Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям – 318 група 

Всього – 1 лекція + 1 практичне 
 

16.09 

Лекційне заняття № 1 

Тема: Засоби і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 
Мета: Ознайомити студентів  з засобами та  формами ознайомлення дітей з 

довкіллям.  

План 

1. Засоби ознайомлення дітей з довкіллям.  

2. Форми ознайомлення дітей з довкіллям. 

Предметне заняття. Тематичне заняття,  інтегроване, 

комплексне. 

3. Види занять за спрямованістю змісту,  за 

дидактичними цілями, за характером діяльності, підсумково-

оцінне.  

4. Інтелектуальні карти на занятті. 

Завдання: 

1. Складіть схему «Класифікація засобів ознайомлення дітей з 

довкіллям». 

2. Доберіть конспекти занять до кожного із запропонованих 

видів: а) комплексне, навчально-пізнавальне; б) інтегроване, сюжетно-

ігрове; в) предметне, навчально-ігрове. 

 

Література: 

1. Богуш А. М. Методика ознайомлення дітей з

 довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник [для студ. 

ВНЗ за напрямом «Дошкільна освіта»] / А. М. Богуш, Н. Гавриш. – К. : Слово, 

2010. – 408 с. 

2. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального 

закладу: монографія : у 2-х ч. – Частина друга. Концепція, Програма розвитку та 

освітні програми ДНЗ. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. — 284 с. 

3. Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. 

Бєлєнька, М. А. Машовець та ін. – 2-ге вид.,стер. – К., 2002. – 112 с. 

4. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-

метод. посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2007. 

5. Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та 

соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти / О. П. Аматьєва, Г. 

В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш, В. В Докучаєва, В. В Желанова. – Луганськ : 

Видавництво ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 

2010 . – 491 с. 



6. Карабаєва І. І., Літіченко О. Д. Розвиток пізнавальної 

активності дошкільників в умовах середовища взаємодії дітей з дорослими // 

Актуальні проблеми   психології.   Збірник    наукових   праць    Інституту   

психології ім. С. Г. Костюка НАПН України. / за ред. Максименко С.Д. – К : Ін-

т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2011. – т.7, вип.25 – 208с. С.87 – 

94. 
 

 

17.09 

Практичне заняття № 1 

Тема: Засоби і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 

План 

1.Засоби ознайомлення дітей з довкіллям. 

2.Форми ознайомлення дітей з довкіллям. 

Завдання: 

1.Складіть схему «Класифікація засобів ознайомлення дітей з довкіллям». 

2.Доберіть конспекти занять до кожного із запропонованих видів: а) 

комплексне, навчально-пізнавальне; б) інтегроване, сюжетно-ігрове; в) 

предметне, навчально-ігрове. 
 

Література: 

7. Богуш А. М. Методика ознайомлення дітей з

 довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник [для 

студ. ВНЗ за напрямом «Дошкільна освіта»] / А. М. Богуш, Н. 

Гавриш. – К. : Слово, 2010. – 408 с. 

8. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального 

закладу: монографія : у 2-х ч. – Частина друга. Концепція, Програма розвитку та 

освітні програми ДНЗ. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. — 284 с. 

9. Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. 

Бєлєнька, М. А. Машовець та ін. – 2-ге вид.,стер. – К., 2002. – 112 с. 

10. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-

метод. посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2007. 

11. Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та 

соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти / О. П. Аматьєва, Г. 

В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш, В. В Докучаєва, В. В Желанова. – Луганськ : 

Видавництво ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 

2010 . – 491 с. 

12. Карабаєва І. І., Літіченко О. Д. Розвиток пізнавальної 

активності дошкільників в умовах середовища взаємодії дітей з дорослими // 

Актуальні проблеми   психології.   Збірник    наукових   праць    Інституту   

психології ім. С. Г. Костюка НАПН України. / за ред. Максименко С.Д. – К : Ін-



т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2011. – т.7, вип.25 – 208с. С.87 – 

94. 
 

 

 

 

 

Логодидактика 

Всього – лекційних 6, практичних -18 

 

Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні питання теорії логодидактики  

 Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ сучасних 

інформаційних технологій по темі лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 

5 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за однією з тем:  

1. Розкрийте соціокультурні засади спеціальної освіти 

2. Які проблеми лінгвістики і психолінгвістики є важливими з 

точки зору спеціальної педагогики? 

3. Етапи формування розумових дій і їх сутність 

4. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням 

слуху 

5. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням 

зору 

6. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням 

мови 

7. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з порушенням 

інтелектуального розвитку 

8. Роль мовлення в психічному розвитку дитини із ЗПР 

9. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з 

порушеннями опорно-рухового апарата 

10. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з емоційно-

вольовими розладами 

11. Роль мовлення в психічному розвитку дитини з 

комплексними порушеннями декількох функцій 

15 

 Кредит 2. Оцінювання навчальних досягнень дітей із ПМР  



 Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ сучасних 

інформаційних технологій по темі лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 

5 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за однією з тем: 

1. Розкрийте сутність корекційно-превентивного навчання  

2. Розкрийте сутність когнітивного навчання 

3. Обґрунтуйте необхідність вивчення корекційної 

педагогіки майбутніми вчителями загальноосвітніх шкіл 

4. Проаналізуйте наукові положення , що лежать в основі 

моделі корекційно-превентивного навчання 

5. Принцип дозованої допомоги 

6. Альтернативні форми навчання в сучасних умовах 

7. Резерви підвищення ефективності уроку 

15 

 Кредит 3. Труднощі у навчанні дітей із ПМР: причини, 

прогнозування. запобігання 

 

 Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ сучасних 

інформаційних технологій по темі лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник 

5 

 Підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію однією з тем: 

1. Сучасні методи оцінювання знань 

2. Особливість порівневого та поелементного оцінювання 

знань 

3. Рівні сукцесивно-симультанних структур та комплекси 

завдань, що визначають їх сформованість 

4. Здібності. Навчальні загальні і спеціальні здібності. 

5. Здібності до мов. Мовленнєві здібності. 

6. Визначення рівня сформованості загальних навчальних 

здібностей. 

7. Визначення рівня сформованості мовленнєвих здібностей. 

8. Корекційна робота при ФФНМ 

9. Корекційна робота при ЗНМ 

10. Вплив загальних і спеціальних здібностей 

у навчальній діяльності. 

15 

Разом:  60 

 

20.09                                                Лекційне заняття  

Тема 6: Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей із ПМР 

(діагностика стану сформованості синтетичних структур) Діагностики 

рівнів розвитку та сформованості навчальних здібностей у дітей із ПМР.  

Мета: Ознайомити студентів з першопричинами труднощів у навчанні дітей із 

ПМР, методами діагностування стану сформованості синтетичних структур, 



рівнями розвитку та сформованості навчальних здібностей у дітей з ПМР, 

розвиток та підвищення професійних навичок, підняти інтерес до професії та 

зацікавленість до діагностики порушень.  

План. 

1.Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей з ПМР (діагностика 

стану сформованості синтетичних структур).  

2. Діагностика рівнів розвитку у дітей з ПМР навчальних здібностей. 

3.Вивчення стану сформованості загальних навчальних здібностей. 

4.Діагностика рівнів розвитку у дітей з ПМР лінгвістичних здібностей.  

Практичні завдання. 

1. Розробити діагностичні комплекси для дітей з ПМР 3-4років. 

2.Розробити діагностичні комплекси для дітей з ПМР 4-5років. 

3. Розробити діагностичні комплекси для дітей з ПМР 5-6років. 

4. Труднощі у зв’язному і писемному мовленні. Встановлення провідного виду 

синтезу. 

5. Загальні здібності(пізнавальні – мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява,  

чутливість аналізаторних систем) та спеціальні (лінгвістичні та математичні).  

6. Вивчення стану сформованості математичних здібностей. 

7. Вивчення стану сформованості лінгвістичних здібностей. 

Самостійна робота 

10 субтестів: 1) Рівень сформованості наочно-образного мислення. 

2) Рівень сформованості наочно-образного мислення - вміння аналізу та 

синтезу(скласти квадрат з 6 частин).  

3) Рівень вміння відшукування  відношення, встановлювати і формулювати 

умовивід. 

4) Визначення рівня розвитку внутрішнього плану дій. 

5) Особливості сформовування короткочасної пам’яті. 

6. Рівень розвитку вербальної оперативної пам’яті. 

7) Визначення рівня сформованості  уваги та вміння її переключати. 



8) Оцінка моторних здібностей. 

9) Визначення рівня розвитку оптико-просторових уявлень. 

10) Визначення рівня уяви (розмова з уявним партнером- «Телефон», діалог). 

Рекомендована література 

 Базова  

1.Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник. К.: 

Вища школа., 1994. 143с.  

2.Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник. 2-е видання. – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2011. – 392 с.  

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

доповнене. – 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. 

21.09                                            Практичне завдання  

Тема 6: Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей із ПМР 

(діагностика стану сформованості синтетичних структур)   

План заняття 

1.Визначення першопричини труднощів у навчанні дітей з ПМР (діагностика 

стану сформованості синтетичних структур).  Три рівні розвитку(перцептивний, 

мнемістичний, інтелектуальний). 

2.Діагностичні комплекси для дітей з ПМР 3-4років. 

3.Діагностичні комплекси для дітей з ПМР 4-5років. 

4. Діагностичні комплекси для дітей з ПМР 5-6років. 

5. Труднощі у зв’язному і писемному мовленні. Встановлення провідного виду 

синтезу. 

Практичні завдання: 

1. Підготуватися до співбесіди за змістом підручника «Основи теорії 

логодидактики» нейропсихологічний підхід у визначенні трудношів дітей 

з ПМР. 

2. На основі опрацьованих праць скласти кроссворд, зашифрувавши в ньому 

основні терміни логодидактики. 

3. Підготуватися до співбесіди за самостійно складеною схемою « 

Діагностичний комплекс». 

4. Опрацювати відповідний темі матеріал з підручника. 

5. Скласти список творів, у яких описаний нейропсихологічний підхід  у 

визначенні ПМР. 

6. Сформулювати рекомендації з використання  літератури (за вибором) у 

практиці роботи з дітьми – логопатами для двох груп( симультанного та 

сусекцивного). 

7. Поясніть думку видатних психологів у поясненні ПМР? 

 

22.09                                          Практичне заняття 

Тема: Діагностики рівнів розвитку та сформованості навчальних 

здібностей у дітей із ПМР.  



План заняття 

1. Означення загальних здібностей . Чи є точне визначення? Різні думки вчених. 

2. Охарактеризуйте тести визначення навчальних здібностей В.Тарасун .  

3. Загальні здібності(пізнавальні – мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява, 

чутливість аналізаторних систем) та спеціальні (лінгвістичні та математичні).  

10 субтестів: 1) Рівень сформованості наочно-образного мислення. 

2) Рівень сформованості наочно-образного мислення - вміння аналізу та 

синтезу(скласти квадрат з 6 частин).  

3) Рівень вміння відшукування  відношення, встановлювати і формулювати 

умовивід. 

4) Визначення рівня розвитку внутрішнього плану дій. 

5) Особливості сформовування короткочасної пам’яті. 

6. Рівень розвитку вербальної оперативної пам’яті. 

7) Визначення рівня сформованості  уваги та вміння її  переключати. 

8) Оцінка моторних здібностей. 

9) Визначення рівня розвитку оптико-просторових уявлень. 

10) Визначення рівня уяви (розмова з уявним партнером- «Телефон», діалог). 

 

Практичні завдання  

1. Розробіть картки для діагностики навчальних здібностей за Тарасун В. 

2. Порівняйте тести Тарасун В. та  Д. Векслера? 

3. Охарактеризуйте пізнавальну сферу школяра. 

4. Визначте тести, які можна використовувати при дослідженні лінгвістичних 

здібностей. 

5. Накресліть таблицю і заповніть її.   

Мислення 

наочно-

образне 

 Характеристика дитини з порушеннями та без порушень. 

Формування 

умовиводів 

 

Оптико-

просторові 

уявлення 

 

Внутрішній 

план дій 

 

Моторні  



здібності 

Увага  

Короткочасна  

пам’ять 

 

Уява  

 

6. Оформлення презентації за допомогою технічних засобів/ сучасних 

інформаційних технологій по темі лекційного/практичного заняття; 

конспект першоджерела/словник. 

 

До цього часу науковцями залишається невирішеним до кінця питання, як 

розуміти власне загальні здібності. Найбільш поширеним є визначення 

загальних здібностейяк індивідуальних особливостей, які є загальними умовами 

успішного виконання різноманітних форм людської діяльності і які склалися в 

ході суспільно–історичного розвитку (Б.Г.Ананьєв, Б.В.Беляєв, Л.С.Виготський, 

Г.С.Костюк, О.Н.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, В.Д.Шадриков та ін.). Загальні 

здібності також тісно пов’язують із загальною спрямованістю особи, з тим, 

наскільки стійкі нахили людини до того чи іншого виду діяльності. 

Встановлено, що в основі однакових досягнень при виконанні певної діяльності 

можуть лежати різні здібності, в той же час одна й та ж здібність може бути 

умовою успішності різних видів діяльності. Це забезпечує можливість широкої 

компенсації здібностей. Пізнавальна сфера школяра – це складна система, до 

якої належать такі розумові здібності як довготривала та короткотривала 

пам’ять, аналіз співвідношень, міркування при абстрагуванні від конкретики та 

ін. Усі розумові здібності об’єднані багатосторонніми і різнорідними зв’язками. 

На цій підставі стверджується, що кожна розумова здібність має певну якісну 

своєрідність, що дозволяє дискретно (окремо) їх вивчати та оцінювати. 

Діагностика загальних здібностей учнів з ПМР може проводитися за тестом 

Д.Векслера як одним з найбільш відомих і вживаних у психологічній, 

педагогічній і медичній практиці. Або за допомогою спеціально розробленого 

набору тестів, представленого нижче. Тест загальних здібностей (за 

В.В.Тарасун), складається з набору завдань, в які входять десять субтестів. 

Завдання субтесту  

Заг–1 дозволяє визначити рівень сформованості у дитини наочно–образного 

мислення при знаходженні принципу перегрупування фігур по горизонталі та 

вертикалі. При виконанні цього завдання дитина повинна виділити два окремі 

рядки серед клітин матриці і знайти місце їх перетину. Для цього необхідне 

здійснення як почергової, так і швидкої одночасної перцепції для об’єднання 

всіх ознак. Тобто дитина повинна здійснити перехід від розгорнутого перегляду 

всієї матриці до отримання однієї клітини.  



Завдання Заг–2 також спрямоване на визначення ступеня розвитку наочно–

образного мислення, однак у цьому випадку оцінюється вміння дитини 

здійснювати аналіз і синтез різної кількості (від двох до шести) частин квадрата. 

При виконанні цих двох завдань вирішальне значення має також рівень 

розвитку уваги і просторового сприйняття дитини. За допомогою завдання Заг–

3 визначається рівень сформованості вміння відшукувати логічні відношення, 

встановлювати і формулювати умовивід. Аналіз результатів виконання цього 

завдання дозволяє також одержати додаткові дані про стан сформованості у 

дитини вміння пояснювати значення слова і визначити наявність у неї тенденції 

до неправомірного звуження чи розширення значення узагальнюючих слів. 

Однією з універсальних характеристик інтелекту та ключовою умовою його 

розвитку є здібність виконувати дію в умі (або внутрішній план дії), який за 

думкою багатьох авторів є сплавом мислення, уваги, уяви та пам’яті 

(Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, Є.В.Заїка, А.З.Зак, Я.А.Пономарьов та ін.). 

Завдання Заг–4 використовується з метою визначення рівня розвитку 

внутрішнього плану дії, надаючи змогу одержати характеристику здібності 

дитини діяти в умі за алгоритмом (схема – малюнок).  

  Особливості сформованості короткочасної образної пам’яті визначаються за 

допомогою завдання Заг–5, змістом якого передбачається пред’явлення дитині 

п’яти зображень квадратів, площина яких поділена п’ятьма різними способами. 

Учень повинен їх розглянути, запам’ятати і розпізнати серед інших 

пред’явлених десяти зображень квадрата, площина яких також поділена, але 

вже іншими чотирма способами. За допомогою завдання Заг–6 вивчається 

рівень розвитку вербальної оперативної пам’яті. У цьому випадку дитині 

пропонується заслухати сім речень, з яких у чотирьох розповідається про день 

народження Оленки, а у трьох – про святкування Нового року. Дитина повинна, 

заслухавши всі речення, запам’ятати і відтворити ті, в яких розповідається про 

Оленку та її день народження. Для визначення рівня сформованості уваги та 

вміння її переключати використовується модифікація методики Шульте 

(завдання Заг–7). Дитині пропонується розглянути на плакаті цифри від 1 до 5, 

хаотично записані низьким та високим шрифтом (залежно від віку дитини 

цифровий матеріал може ускладнюється). Після цього дитина повинна 

почергово назвати цифри, записані низьким шрифтом – від одного до п’яти в 

порядку їх збільшення, а високим – від п’яти до одного в порядку їх зменшення. 

За допомогою завдання Заг–8 здійснюється оцінка моторних здібностей дітей з 

ПМР, тобто можливостей їх рухової координації. Учневі пропонується 

розглянути малюнки, які є різними варіантами перетину трьох ліній, і 

намалювати такі ж лінії, відтворюючи особливості цього перетину. Завдання 

Заг–9 спрямовується на визначення ступеня розвитку в дитини оптико–

просторових уявлень. За цим завданням пропонується розглянути макет куба, 

після чого дитина визначає кількість його граней (видимих і невидимих сторін), 

показує його верхню, нижню і бічні грані, розповідає, як саме зафарбовані бічні 



видимі грані (у смужку і клітинку). Далі педагог за допомогою спеціального 

малюнку пояснює, що дві інші невидимі сторони куба розмальовані цяточками і 

хвилястими лініями. Потім педагог пропонує дитині повернутись до макета 

куба, розглянути його ще раз і визначити, 235 яка з його сторін (граней) зникне 

(у смужку) і яка з’явиться (у хвилясту лінію), якщо куб повернути ліворуч. За 

аналогічною інструкцією дитина виконує завдання на визначення інших граней 

куба. З метою визначення рівня розвитку уяви дітям пропонується спеціальне 

завдання Заг–10, для виконання якого вони повинні (без опори на дію) 

використати основні форми уяви. Для цього їм пропонується гра «Телефон», 

для виконання якої в них повинен бути достатній рівень сформованості вміння 

уявляти партнера в телефонній розмові та вести з ним діалог. Включення цього 

завдання в діагностичний комплекс пов’язане, перш за все, з тією позитивною 

роллю уяви (особливо її довільних форм), яку вона відіграє при вивченні 

навчального матеріалу. 
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23.09                                             Практичне заняття 

 

Тема: «Діагностика рівнів розвитку лінгвістичних здібностей у дітей із ПМР.» 

План заняття 

1. Означення лінгвістичних здібностей. 

2. Спеціальна методика В.В. Тарасун  для  визначення рівня сформованості 

ЛЗ(11+11). 

3. Перший тест (6 простих і поглиблених).Розрізнення вибору фонем 

(фонематичне сприймання,    фонематичні уявлення,  стан сформованості 

фонематичного аналізу,  звуко-буквеного аналізу, фонематичного синтезу) 

4. Другий тест (3 основних і 2 поглиблених). Звуко-буквене  кодування і 

декодування ( зорове сприйняття, уявлення,аналіз, синтез, ступень 

сформованості оптико-просторових уявлень). 



 5. Третій тест(3 основних і 2 поглиблених). Рівень сформованості лексико-

граматичної будови мовлення (морфологічні, синтаксичні узагальнення,  обсяг 

словника), слова і фрази.  

 6. Визначення рівня здібності встановлювати синтаксичні зв’язки у реченні, 

сформованості рівня спрямованості дитини на морфологічний  та синтаксичний 

аналіз слів у реченні, наявності смислового здогаду, що спирається на уявлення 

про закономірності мови, на відчуття мови.  

7. Рівень розвитку сприйняття речень (поверхневий і глибинний). 

8.Стан сформованості зв’язного мовлення визначається за допомогою 

спеціально підібраних завдань. 

Практичні завдання  

1. Підготувати матеріал для першого тесту (картки) та для поглибленого 

обстеження. 

2. Підготувати матеріал для другого тесту (картки) та для поглибленого 

обстеження. 

3. Підготувати матеріал для третього тесту (картки) та матеріал для 

поглибленого обстеження. 

 

Перший субтест – розрізнення та вибору фонем – вміщує шість основних і 

шість поглиблених завдань. Перше з основних завдань спрямовується на оцінку 

фонематичного сприймання, друге – стану фонематичних уявлень; третє і 

четверте – стану сформованості фонематичного аналізу; п’яте – звуко–

буквеного аналізу; шосте – стану розвитку фонематичного синтезу. Другий 

субтест – звуко–буквеного кодування і декодування – вміщує три основних і два 

поглиблених завдання. За їхньою допомогою вивчається рівень розвитку в учнів 

саме тих навчальних здібностей, які забезпечують як правильне співвідношення 

виділеної із слова фонеми із зоровим образом букви, так і відокремлення цієї 

букви від усіх інших, особливо схожих за накресленням. З цією метою 

підібрано завдання для вивчення стану зорового сприйняття, уявлення, аналізу 

та синтезу. При цьому в завдання цілеспрямовано включено той матеріал, який 

також дозволяє певною мірою оцінити ступінь сформованості у дитини оптико–

просторових уявлень, що є однією з найбільш вагомих передумов розрізнення 

та засвоєння букв. Метою застосування ІІІ субтесту – смислового сприйняття і 

розуміння мовлення (вміщує три основних і три поглиблених завдання) – є 

виявлення рівня сформованості в дитини лексико– граматичної будови 

мовлення: морфологічних, синтаксичних узагальнень, обсягу словника. 

Спеціально розроблені завдання дозволяють визначати, якими ЛЗ учень володіє 

для реалізації переведення внутрішнього смислу в лексичні, морфологічні та 

синтаксичні одиниці мовлення (в слова і фрази). Також спеціально розроблено 

завдання для визначення ступеня сформованості у дитини вміння спостерігати, 

аналізувати та узагальнювати мовні явища, розуміти і вірно використовувати 

мовленнєву одиницю (слово). Особливості сформованості граматичної будови 



мовлення визначаються за допомогою завдань, спрямованих на виявлення рівня 

здібності встановлювати синтаксичні зв’язки у реченні, сформованості рівня 

спрямованості дитини на морфологічний та синтаксичний аналіз слів у реченні, 

наявності смислового здогаду, що спирається на уявлення про закономірності 

мови, на відчуття мови. Рівень розвитку сприйняття речень (поверхневий і 

глибинний) та стану сформованості зв’язного мовлення визначається за 

допомогою спеціально підібраних завдань. Розкриємо зміст і методику 

діагностичних завдань, спрямованих на визначення рівня розвитку 

лінгвістичних здібностей. Л–А. Тест розрізнення і вибору фонем Завдання Л–А–

1 Перед дитиною на столі кладуть 10 малюнків. Далі учитель говорить: 

«Розглянь малюнки і скажи, чи всі предмети, зображені на них, тобі відомі? Чи 

знаєш ти назви цих предметів? (Як правило, дитина відповідає стверджувально). 

Тепер будь особливо уважним. Я назву ці предмети попарно (по 2 слова), а ти 

покажеш їх на малюнках». Далі вчитель називає наступні пари: білка – булка; 

коса – коза; трава – дрова; качка – тачка.  

Учитель знову звертається до учня: «Поклади біля білого будиночка малюнки із 

зображенням предметів, в назвах яких Завдання Л–А–2 Педагог кладе на стіл 

перед дитиною малюнки. В назвах предметів, які зображені на цих картинках, 

міститься звук Д або звук Т. Далі вчитель питає: «Чи всі предмети тобі 

знайомі?» Дитина найчастіше відповідає стверджувально. Потім вчитель 

викладає ще два малюнки: на першому зображений білий будинок, на другому – 

чорний. є звук Т, а біля чорного будиночка – із звуком Д»(за Тарасун В.). 
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24.09                                           Лекційне заняття 

 

Тема «Шляхи інтенсифікації процесу навчання дітей із ПМР. Концепція 

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

інваріантних дій та операцій».  

План заняття 

1.Інтенсифікація процесу навчання дітей із ПМР. 

2.Концепція державного стандарту освіти учнів із ПМР. 

3.Формування у дітей із ПМР базисних інваріантних дій та операцій. 

Практичні завдання: 

1. Законспектуйте  шляхи інтенсифікації навчання дітей із ПМР. 

2. Зробіть класифікацію підходів до інтенсифікації навчання. 

3. Назвіть роль корекційного і корекційно-превентивного навчання. 

4. Концепція корекційно-превентивного навчання. 

5. Розкрийте зміст роботи підвищення рівня симультанних та сукцесивних 

структур дитини з ПМР. 

 

Самостійна робота:  

Реферат: «Формування у дітей із ПМР базисних інваріантних дій та операцій». 

Або підготовка реферату/ тез доповіді на конференцію за однією з тем: 

8. Розкрийте сутність корекційно-превентивного навчання  

9. Розкрийте сутність когнітивного навчання 

10. Обґрунтуйте необхідність вивчення корекційної педагогіки 

майбутніми вчителями загальноосвітніх шкіл 

11. Проаналізуйте наукові положення , що лежать в основі моделі 

корекційно-превентивного навчання 

12. Принцип дозованої допомоги 

13. Альтернативні форми навчання в сучасних умовах 

14. Резерви підвищення ефективності уроку 

 

Основна закономірність логодидактики – процес формування у дітей з 

ПМР знань, умінь та навичок може бути значно підсиленим за умови 



врахування особливостей і характеристик кожної із його формант:  

суб’єкта, який пізнає (учень);  об’єкта, що пізнається (програмовий матеріал); 

 середовища, що організовує навчання. Визначальним при цьому є 

забезпечення інтенсивного розвитку в дітей з ПМР достатньо зрілих структур, 

процесів і функцій, а також формування недорозвинених та корекції порушених 

функцій. 

Зміст та методика корекційно-превентивного навчання  включає в себе т а 

к і н а п р я м и :  розвиток базового обсягу інваріантних дій та операцій;  

формування основних одиниць проміжної форми мови;  формування 

глобального способу оволодіння писемним мовленням. 

Література: 

1. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. – М., 1963.  

2. Тарасун В.В. Концепція державного стандарту освіти учнів з ПМР // 

Дефектологія. – 2000. – № 2.  

3. Тарасун В.В., Скрипник Т.В. Сукцесивні та симультанні синтези та їх 

значення для формування навчальних здібностей і навчальної діяльності // 

Практична психологія. – 2002. – № 8.  

4. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345 

 5. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

6. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998. 7. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод 

навчання писемного мовлення: читання «з першого погляду» (Повідомлення 1) 

// Дефектологія. – 2000. – № 4.  

8. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

9. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 

 10. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 1979.  

11. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики 

. – СПб., 1910. 

 До 6.5.: 1. Куценко Г.В. Когнітивний стиль особистості в структурі 

саморегуляції соціальної поведінки / Автореф. на здоб. ... канд. психол. наук. – 

К., 1998.  

2. Любин А.В. Дифференциальная психология на пересечении европейских, 

российских и американских традиций. – М., 1999.  

3. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. Пер. с англ. – М., 1996. 

 4. Тарасун В.В. Трансверсальні здібності: сутність, види, значення // 

Діагностика і корекція індивідуального розвитку учнів в процесі навчання. Вип. 

2. – К., 2003.  



5. Тарасун В.В., Рождественська Д.Б. Діагностика провідного когнітивного 

стилю дітей з труднощами у навчанні // Діагностика і корекція індивідуального 

розвитку учнів в процесі навчання. Вип. 1. – К., 2002. 6. Холодная М.А. 

Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – М., 1998.  

7. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия 

индивидуального интеллекта. – К., 1990. 

 

27.09                                                  Практичне заняття 

 

Тема: «Шляхи інтенсифікації процесу навчання дітей із ПМР. Концепція 

державного стандарту освіти учнів з ПМР».  

 

1. Концепція державного стандарту  освіти учнів з порушенням мовлення. Зміст 

і завдання. 

2. Завдання корекційного і корекційно-превентивного навчання. 

3. Інтенсифікація навчання. 

4. Базові компоненти освіти дітей з ПМР. 

5. Закономірності і принципи навчання дітей з ПМР.  

6. Базовий навчальний план. 

7. Навчально-методичне забезпечення 

8. Умови засвоєння дітьми з ПМР обов’язкового мінімуму змісту навчання 

9. Термін навчання 

Практичні заняття:  

1. Законспектувати шляхи інтенсифікації навчання дітей з ПМР. 

2. Суть концепції навчання дітей з ПМР. Державний стандарт. 

3. Запишіть характеристику  базових компонентів освіти дітей з ПМР.  

3.1Розробка освітніх стандартів дітей з ПМР охоплює визначення:  загальних і 

конкретних компонентів навчальної діяльності;  навчальних здібностей;  

прийомів розумової діяльності;  комунікативної компетенції. 

3.2. Навчальні здібності 

3.3. Алгоритмізованість навчання 

3.4. Здібність до спілкування 

4. Знайдіть посилання на навчально-методичне забезпечення (програми) 

навчання дітей з ПМР.     

Література: 

1. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. – М., 1963.  

2. Тарасун В.В. Концепція державного стандарту освіти учнів з ПМР // 

Дефектологія. – 2000. – № 2.  

3. Тарасун В.В., Скрипник Т.В. Сукцесивні та симультанні синтези та їх 

значення для формування навчальних здібностей і навчальної діяльності // 

Практична психологія. – 2002. – № 8.  



4. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345 

 5. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

6. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998. 7. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод 

навчання писемного мовлення: читання «з першого погляду» (Повідомлення 1) 

// Дефектологія. – 2000. – № 4.  

8. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

9. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 

 10. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 1979.  

11. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики 

. – СПб., 1910. 

 

28.09                 Практичне заняття 

Тема:    Формування у дітей із ПМР базисних інваріантних дій та операцій». 

   Запитання                          

1. Вкажіть вік, з якого бажано починати корекційно-превентивне навчання. 

2. Формування сенсомоторного рівня  полягає в… 

3. Формування  перцептивного рівня. 

4. Формування  мнестичного рівня. 

5. Формування інтелектуального рівня. 

 

Практичні завдання 

1. Розкрийте зміст роботи зорово-просторового синтезу. 

2. Доберіть завдання, які  покращать сприймання слухове та зорове (збільшать 

зорове поле), зорово-слухово-просторове сприймання. 

3. Доберіть завдання, які підвищують інтелектуальний рівень дитини. 

4. Доберіть завдання  для правильної організації руху (з повторенням чисел, слів 

для просторової сітки руху, запис на слух). 

 

Література: 

1. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. – М., 1963.   

2. Тарасун В.В. Концепція державного стандарту освіти учнів з ПМР // 

Дефектологія. – 2000. – № 2.  

3. Тарасун В.В., Скрипник Т.В. Сукцесивні та симультанні синтези та їх 

значення для формування навчальних здібностей і навчальної діяльності // 

Практична психологія. – 2002. – № 8.  

 

 



29.09                                    Лекційне заняття 

Тема: «Фреймовий підхід. Гештальтний підхід. Нетрадиційні методи 

навчання дітей із ПМР.» 

План заняття 

1. Фреймовий підхід. 

2. Гештальтний підхід. 

3. Нетрадиційні методи навчання дітей із ПМР. 

Практичні завдання 

1. Доберіть фрейми для визначення смислових значень (сітки вирішення 

завдань) 

площинних і просторових фігур, лексичних значень слів, фреймів-оповідань, 

близьких ситуацій(день народження, в гостях тощо). 

2. Визначте завдання фреймів, як проміжної мови. 

3. Придумайте і запишіть застосування фрейму «Куб». Розробіть заняття(на 

вибір). 

4. Застосування фрейму «Кімната».  

5. Фрейм «Книга». 

6. Фрейм «Дорожні знаки» 

Література 

1. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345 

2. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

3. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998.  

4. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: читання «з 

першого погляду» (Повідомлення 1) // Дефектологія. – 2000. – № 4.  

5. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

6. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 

 7. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 1979.  

8. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики . 

– СПб., 1910. 

 

30.09                                    Практичне заняття 

Тема: «Фреймовий підхід до організації і представленні знань» 

Запитання 

1. Одиниці проміжної мови –це … 

2. Для чого використовуються одиниці проміжної мови? 

3. Фрейм-це… 

4. Фрейми – предмети використовують для… 



5. Фрейми – слова використовують для… 

6. Фрейми – знаки використовують для… 

7. Фрейми – оповідання використовують для… 

8. Фрейми – сценарії. 

Практичні завдання 

1.  Представлення  фрейму зорового образу «Куба». 

2. Опишіть фрейм затуляння,  використання для  розвитку уяви. 

3. Напишіть сценарій-фрейм. 

Література 

1. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345 

2. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

3. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998.  

4. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: читання «з 

першого погляду» (Повідомлення 1) // Дефектологія. – 2000. – № 4.  

5. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

6. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 

 7. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 1979.  

8. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики . 

– СПб., 1910. 

 

1.10                                                 Практичне заняття 

Тема: Гештальтний метод  до сприйняття та  переробки та зберігання 

навчальної ситуації. 

Тематичні запитання: 

1. Історія винекнення гештальтпсихології. 

2. Теорія Ж. Піаже без впливу на розвиток зовнішнього середовища. 

3. Концепція розвитку з урахуванням  впливу зовнішнього  середовища. 

4.Схема формування гештальтів за М. С. Шехтер 

5. Модель переключення. 

6. Опишіть значення  роботи над базисними якостями та одиницями проміжної 

мови. 

Практичні завдання. 

1. Запишіть етапи методики  формування гештальтів. 

2. Охарактеризуйте кожний етап із метою. 

3. Опишіть модель  переключення від цілісного упізнавання до  аналітичного(на 

прикладі трикутників або інших фігур). 



4. Опишіть модель організації правильного руху погляду по запропонованому 

об’єкті.  

5. Розробіть картки моделей перетворення однієї фігури в іншу (з 

паралелограма –прямокутник), (з трапеції –прямокутник тощо). 

6. Формування вважати запропоноване як ціле( витинанки, тіні). 

7. Прогресивні матриці Равена( того, чого не вистачає, клаптик…). 

8. Формування зорового образу симетричні фігури «Зворотні фігури»(або ваза), 

риби(лебеді). 

9. Формування  перцептивної і моторної  координації простору: 1-«Намалюй ці 

фігури», 2- розмістити по памяті крапки; 3- малювання кутів від 1 до 6 і більше; 

4- доторкання фігур; 5- спеціально сконструйований малюнок. 

10. Формування вміння  породжувати гіпотези щодо  розв’язання 

проблеми.(інсайт-ключ до замку): 1- порівняй два предмети по пам’яті; 2- 

порівняй два обличчя; пригадай  і назви фігури схожі за формою; задачі 

дункерського типу(як віддати яблуко, щоб воно залишилось у кошику? –разом 

із кошиком). 

  

Література 

1. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345 

2. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

3. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998.  

4. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: читання «з 

першого погляду» (Повідомлення 1) // Дефектологія. – 2000. – № 4.  

5. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

6. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 

 7. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 1979.  

8. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики . 

– СПб., 1910. 

 

2.10                                                 Практичне заняття 

Тема: «Нетрадиційні методи навчання дітей із ПМР писемного мовлення» 

Запитання 

1. Читання з першого погляду. 

2. Глобальний та напівглобальний споіб навчання писемного мовлення. 

3. Етапи навчання методики глобального читання (слово, словосполучення, 

фраза, речення, книга). 

4. Етапи навчання : симультанний-сукцесивний-симультанний. 



5. Кольорове зображення слів –червоне, із заміною на чорне при вивченні. 

6. Письмо « з одного розчерку». 

 

Практичні завдання. 

1. Доберіть словник для дитини, яку потрібно навчити за методикою 

глобального читання. 200-250 слів. 

2. Виготовіть 20 карток-слів червоного і чорного кольорів. 

3. Виготовіть саморобну книжку для читання червоним и буквами з поступовим 

переходом на чорний і зменшення шрифту. 

4. Охарактеризуйте диференційований підхід до навчання читання  дітей . 

Література 

1. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345 

2. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

3. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998.  

4. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: читання «з 

першого погляду» (Повідомлення 1) // Дефектологія. – 2000. – № 4.  

5. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

6. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 

 7. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 1979.  

8. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики . 

– СПб., 1910. 

 

05.10   Складання тесту         Модуль 5 

1. Першопричинами труднощів у навчанні дітей з ПМР є: 

А) недорозвинення синтетичних структур сукцесивних і симультанних синтезів; 

Б) порушення перцептивних, мнестичних,  інтелектуальних рівнів ; 

В) порушення перцептивних, мнестичних, мовленнєво-мнемістичних синтезів; 

Г) недорозвинення навчальних здібностей. 

 

2. Види недорозвинення синтезів: 

А) недорозвиток серійної організації послідовності елементів діяльності; 

Б)  труднощі зі сприйманням; 

В) труднощі в просторовій орієнтації; 

Г) недорозвиток процесів об’єднання елементів у цілісні структури. 

 

 3. Відхилення та порушення в мовленнєвому розвитку ведуть до: 



А) труднощів у засвоєнні програмового матеріалу; 

Б) формуванні особистості; 

В) труднощів у соціальній адаптації;   

Г) всі відповіді вірні. 

 

4. Застосування діяльнісного підходу дає змогу : 

А) створення таких передумов і умов оволодіння ними, які були б 

універсальними для формування різних видів навчальної діяльності ; 

Б)  впровадження в навчальний процес індивідуальної техніки мислення й 

універсальних способів діяльності ; 

В) визначити «поля найближчого розвитку» та «поля недорозвитку»;  

Г)  оволодіння базовими інваріантними діями та операціями, тобто такими, які є 

одними і тими ж у різній формі у різних видах навчальної діяльності ; 

Д) всі вірні. 

 

5. Превентивне навчання-це: 

А) послідовне; 

Б) попереджувальне, запобігальне; 

В) основне; 

Г) базове. 

 

 6. Аспектами превентивного навчання є: 

А) перший – формування інваріантних базових дій, другий – формування 

системи навчальних дій з кожного предмету; 

Б) виділення конкретних компонентів діяльності, залежні від особливостей 

навчального предмета; 

В) актуалізація здібностей, пов’язаних переважно зі сприйняттям і 

запам’ятовуванням навчального матеріалу; 

Г) формування  навичок,  пов’язаних  із запам’ятовуванням і доведенням до 

автоматизму достатньо простого набору спеціалізованих операцій, придатних 

для вузького кола ситуацій. 

 

7. Засобами запобігання труднощів у навчанні є : 

А) виявлення і розвиток психофізіологічних механізмів, що забезпечують 

формування і розвиток самих навчальних здібностей; 

Б) діагностика рівня і ступеня зрілості дій та операцій; 

В) розвиток навчальних здібностей; 

Г) розвиток спеціальних здібностей. 

 



8. Всі види людської діяльності мають механізми: 

А)  зовнішній і внутрішний; 

Б)  науковий і реалістичний; 

В) сукцесивний і симультанний ; 

Г) синтез окремих елементів у групи. 

 

9. Створення одночасних симультанних синтезів  залежить від: 

А) зорового аналізатора; 

Б) вестибулярного; 

В) тактильного;  

Г) вад первинних, вторинних і третинних скронево–потилично–тім’яних 

ділянок головного мозку; 

Д) всі відповіді вірні. 

 

10. Види синтетичної діяльності мають рівні: 

А) перцептивний; 

Б) мнестичний; 

В) інтелектуальний; 

Г) сукцесивні функціональні структури.  

 

11. Термінологію сукцесивність і симультанність ввів: 

А) А. Лурія; 

Б) Л.Вассерман; 

В) А. Подольский; 

Г) Ж. Піаже. 

 

12. Змістом корекційно-попереджувального навчання є: 

А) спеціальний етап роботи в початковій школі;  

Б) формування у дитини основних видів синтетичної діяльності; 

В) спеціальний етап роботи в дошкільному закладі комплексів діагностики і 

розвитку; 

Г) робота вдома. 

 

13. До загальних здібностей не належать: 

А) увага; 

Б) мислення; 

В) пам’ять; 

Г) мовлення; 

Д) математичні. 



14. До спеціальних здібностей належать: 

А) лінгвістичні; 

Б) математичні; 

В) уява; 

Г) пам’ять. 

15. Визначте зайве. Сформованість на достатньому рівні сукцесивних синтезів 

(1 група) сприятиме: 

А) складанню внутрішніх схем різного ступеня конкретності; 

Б) забезпеченню вибору елементів; 

В) будуванню схем висловлювання та обчислення; 

Г) визначенню послідовності звуків, розрядності чисел та їх серійності. 

 

16 . Визначте зайве. Сформованість на достатньому рівні симультанних  

синтезів (2 група) сприятиме: 

А)  вибору елементів; 

Б)  вибору звука; 

В) вибору числа і дії; 

Г) складанню внутрішніх схем різного ступеня конкретності. 

 

17. Достатній рівень симультанних операційних одиниць  не забезпечує:  

А)  розміщення елементів у симультанну (одночасну) схему;   

Б) синтезування елементів у послідовні в часі ряди, об’єднання елементів;  

В) плавний перебіг мовленнєвої та інтелектуальної діяльності; 

Г) формування в учнів внутрішньої схематизації («внутрішньої геометрії»), без 

якої не можливе здійснення логікограматичних відношень, що лежать в основі 

спеціальних здібностей, які забезпечують якісне засвоєння лінгвістичних і 

математичних знань. 

 

18. Значне прискорення виконання розумових дій та переходу вміння в навичку 

відбувається завдяки: 

А) розвитку симультанних структур, що створить умови для швидкого 

розпізнавання дітьми орфографічних, математичних, граматичних та інших 

правил;  

Б) тому, що деякі проміжні елементи міркувань не тільки не 

висловлюватимуться, але й не відтворюватимуться в думці; 

В) забезпечується підготовка до автоматизації функціонування численних 

математичних, орфографічних та інших навчальних навичок; 

Г)  максимальному скороченні мовленнєвих операцій не тільки у зовнішньому, 

але й внутрішньому мовленні. 



 

19.  Серед прийомів перевірки можливостей синтезувати окремі елементи у 

симультанні, просторові групи,  не застосовують такий  прийом: 

А) локалізація звуку в просторі; 

Б) просторові співвідношення обох рук  - прийом просторової та конструктивної 

апраксії; 

В) візерунки чи конструкції з кубиків (проби Лінка й Коса); 

Г) копіювання ряду геометричних фігур. 

 

 

 

20. Дослідження перцептивних просторових синтезів у слуховій сфері не 

проводиться за допомогою: 

А)завдання на двомірне просторове відчуття ; 

Б) копіювання ряду геометричних фігур; 

В) локалізації звуку в просторі; 

Г)стереогностичне впізнання предмету. 

21. Вади несформованості симультанних процесів: 

А)  симультанна зорова агнозія, конструктивна апраксія; 

Б) труднощі при обчислювальних операціях; 

В) труднощі при логіко-граматичних операціях; 

Г) астереогноз, просторовий гнозис і праксис. 

 

22. Рівень сформованості загальних навчальних здібностей визначається за: 

А) чутливістю аналізаторних систем, пам’яті, уваги, мислення, уяви, мовлення ; 

Б) спроможністю дитини проводити потрібні для виконання навчальних завдань 

спостереження, аналіз, порівняння й синтез навчальних фактів;  

В) формулювання припущення, що можуть ці навчальні факти пояснити, 

перевіряти відповідність їх об’єктивній дійсності і використовувати їх у 

подальшій пізнавальній діяльності. 

Г) тестом Векслера і В.В. Тарасун. 

 

23.Діагностика рівнів розвитку  спеціальних лінгвістичних здібностей не 

включає : 

А) написання рядів геометричних фігур; 

Б) звуко-буквенне кодування і декодування; 

В) смислове сприйняття і розуміння мовлення 

Г) розрізнення та вибір фонем; 

 



 

24. Зміст методики вивчення рівня сформованості математичних здібностей не 

складається з: 

А) теста натуральних і числових послідовності; 

Б) тесту арифметичних дій і смислових задач; 

В) тест прийняття просторових відношень; 

Г) звуко-буквенне кодування і декодування. 

 

06.10   Перевірка тестудо модуля 5. Заповнення журналів. 

 

07.10                                                  Практичне заняття 

Тема: «Нетрадиційні методи навчання дітей із ПМР писемного мовлення. 

Метод «З одного розчерку» 

Запитання 

1. Причини порушення писемного мовлення. Психологічні особливості. 

2. Трансформації часової послідовності фонем в просторову  послідовність 

букв. 

3. Роль короткочасної пам’яті в  письмі. 

4.Недорозвинення навички фонематичного сприймання і наслідки. 

5. Навички символізації і причини порушення. 

6.Графо-моторні навички. 

7. Методика глобального навчання  для  навчання письма. 

Практичні завдання 

1. Доберіть завдання при недорозвинених навичках фонематичного сприймання. 

2. Доберіть завдання  для відпрацювання навичок символізації. 

3. Графо-моторні завдання. 

 

 

 

08.10                                               Консультація 

 

Тема:  Методика поетапного формування глобального способу письма у 

дітей з особливостями в розвитку 

План заняття 

1. Малювання як підгрунтя письма. 

2. Висловлення думки та почуттів у малюнку. 

3. Розвиток у дітей вміння бачити, оптично розрізняти та вимірювати предмет. 

4. Розвиток окоміру та визначення пропорцій . 

5. Шляхи розвитку вміння бачити (зміна місць та ракурсів). 



6. Малювання по пам’яті. 

7. Малювання з натури. 

8. Вправи по перетворюванню малюнків (уява – уявити, шо ящик відкритий, 

тощо). 

9. Малювання орнаментів з натури  чи придумування власних? 

10. Методики роботи з розвитку тих технічних (моторних) здібностей, які є 

підґрунтям для формування скоропису.  

11. Етапи розвитку швидкого письма. 

12. Правила використання методики. 

13. Помилка (недопустима при схопленні образа слова, не вказувати дитині). 

Практичні завдання. 

1. Розробити заняття з малювання для дітей з порушенням письма. 

2. Розробіть конспект з малювання по памяті для старшої групи. 

3. Розробіть конспект з малювання за уявою для старшої групи. 

4. Розробіть конспект з предметного малювання  для першого класу. 

5. Розробіть конспект з  сюжетного  малювання    початкової  школи. 

6. Доберіть вправи по перетворюванню малюнків. 

7. Доберіть завдання  до розвитку моторних здібностей. 

Література 

1. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. – М., 1963. 

 2. Тарасун В.В. Концепція державного стандарту освіти учнів з ПМР // 

Дефектологія. – 2000. – № 2.  

3. Тарасун В.В., Скрипник Т.В. Сукцесивні та симультанні синтези та їх 

значення для формування навчальних здібностей і навчальної діяльності // 

Практична психологія. – 2002. – № 8.  

4. Тарасун В.В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами 

мовлення // Дефектологія. – 1997. – № 2. 345  

5. Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 2.  

6. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. – К., 1998. 7. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод 

навчання писемного мовлення: читання «з першого погляду» (Повідомлення 1) 

// Дефектологія. – 2000. – № 4.  

8. Тарасун В.В. Нетрадиційний метод навчання писемного мовлення: письмо «з 

одного розчерку»// Дефектологія. – 2002. – № 2.  

9. Шехтер М.С. Целостность восприятия и обучение опознавательным навыкам 

// ВП. – 1982. – № 5. 10. Мински М. Фреймы дляпредставления знаний. – М., 

1979.  



11. Янжул Е.Н. Американская школа: Очерки методов американской педагогики 

. – СПб., 1910.  

 

09.10                                                Консультація 

Тема: Когнітивний стиль навчання. 

План заняття 

1. Інтелектуальний розвиток людини. 

2. Когнітивний стиль. 

3. Індивідуально-типовий набір уподобань людини. 

4. Індивідуальний стиль дитини. 

5. Стильовий параметр «полезалежність – поленезалежність» 

6. Методики визначення  полезалежності та поленезалежності. 

7.Методики дослідження індивідуально-типологічних особливостей 

перцептивної та  індивідуальної діяльності (Тест замаскованих фігур). 

8. Стильовий параметр « імпульсивність-рефлексильність». Тест Дж. Когана.   

9.Тест «Вибір парної фігури». 

10.Стильовий параметр –« аналітичність-синтетичність»(подрібнення і 

укрупнення).  

11. Тест на визначення провідної модальності(кіт) 

12. Трансверсальні властивості. 

 

Практичні завдання. 

1. Підготуйте  тест замаскованих фігур. 

2. Підготуйте тест парних  фігур. 

3. Підготуйте тест «швидкого тестування модальності» за  Д. Калугером та С. 

Колсоном 

4. Підготуйте матеріал для обстеження зорового аналізатора, слухового, 

кінеститичного, тактильних відчуттів, зорово-моторних, мовленнєвих, 

просторових здібностей, просторове орієнтування та просторовий праксис,  

здатність інтеграції слухового та  зорового аналізатора. 

5. Визначте різницю глобального і диференціального типів взаємодії при 

опрацюванні навчальної інформації. 

6. Стратегії при розвязуванні задач на зорове розрізнення, мнемістичних задач, 

мисленнєвих. 

 

Література    

 1. Куценко Г.В. Когнітивний стиль особистості в структурі саморегуляції 

соціальної поведінки / Автореф. на здоб. ... канд. психол. наук. – К., 1998.  



2. Любин А.В. Дифференциальная психология на пересечении европейских, 

российских и американских традиций. – М., 1999.  

3. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. Пер. с англ. – М., 1996.  

4. Тарасун В.В. Трансверсальні здібності: сутність, види, значення // 

Діагностика і корекція індивідуального розвитку учнів в процесі навчання. Вип. 

2. – К., 2003.  

5. Тарасун В.В., Рождественська Д.Б. Діагностика провідного когнітивного 

стилю дітей з труднощами у навчанні // Діагностика і корекція індивідуального 

розвитку учнів в процесі навчання. Вип. 1. – К., 2002. 

6. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – М., 1998. 

7. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия 

индивидуального интеллекта. – К., 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кураторська година 

  аспіранта Коноз Оксани Богданівни 

на  вересень-жовтень 2020 року з групою 328 

Мета: знайомство, обговорення ідей, практик, вистав, презентацій. 

1. Представлення себе, своїх хоббі та вподобань. Перегляд презентацій, слайд-

шоу, тощо про свою родину або діяльність. 

2. Обговорення ідей, онлайн-мандрівок. 

3. Враження від практики в освітньому закладі, групі, труднощі, тощо. 

4. Враження  від Дня знань, нові знайомства, відвідування театру. 

5. Плани на спільні заходи в наступні місяці. 

6. Підготовка до свята – День козацтва.  

7. Запрошення родин на свято Покрови – Дня козацтва. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарій свята Покрови, заступниці козаків. 

Улюблена Богом перлина 

Для всіх українців одна — 

Козацька моя Україна, 

Хлібів золотих сторона. 

Негодами лютими бита, 

Віками ти йшла до мети, 

Тобі в небі зорею світити, 

І волю, і долю знайти 

Ведучий 1: 

Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народові дав землю. Богом 

дана земля є святою і рідною, тому її захист — це найперший обов’язок народів. 

Ведучий 2:  

Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров’ю сотень 

поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. Шануймо героїчну історію 

нашого великого народу. 

Ведучий 3:  

14 жовтня кожного року увесь християнський світ з глибокою любов’ю, 

вдячністю і надією славить Пресвяту Богородицю, Матір Спасителя світу Ісуса 

Христа. Шість разів у році наша церква урочисто відзначає свята на честь Діви 

Марії: 

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці; 

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці; 

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці; 

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці; 

14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці; 

4 грудня — Введення в Храм Пресвятої Богородиці. 

Ведучий 1:  

Наша нинішня зустріч приурочена святу Покрови Пресвятої Богородиці. Для 

нас, українців, це свято християнське і національне, воно символізує зв’язок 

поколінь, невмирущість героїчних традицій нашого народу. 

Ведучий 2:  

Свято Покрови було найбільшим святом для козаків. Цього дня у них 

відбувалися вибори нового отамана. Наші лицарі вірили, що свята Покрова 

охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю закупницею і 

покровителькою. Багато церков маємо побудованих на честь свята Покрови. 

Ведучий 3:  

Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро 

й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно 

набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву — Козацька Покрова. З 



недавніх пір свято Покрови в Україні відзначається ще й як день українського 

козацтва. 

Ведучий 4:  

І до нас сьогодні на наше свято завітали справжні козаки. 

Дитина з садочку:  

Гей, троїсті музики, 

Самі ходять черевики. 

Нам не встояти ніяк, 

Ви заграйте нам гопак 

Танець Гопачок 

За сценою: 
Є щось святе в словах мій рідний край. 

Для мене — це матусі пісня ніжна, 

І рідний сад, від квіту білосніжний, 

І той калиновий у тихім лузі гай. 

Його історія… В ній стільки гіркоти, 

І тим рідніш мені ти, краю рідний, 

Що вже назад поламані мости, 

І день встає, як райдуга погідний 

Пісня «Сховалось сонце за горою…» 

Зродились ми великої години 

З пожеж війни і з полум’я вогнів, 

Плекав нас біль по втраті України. 

Плекав нас гнів і злість на ворогів. 

Долі наші вічні, наче скали, 

Ідея чиста і свята… 

Ведучий 4:  

Українська Повстанська Армія, яка постала в час II світової війни на землях 

Західної України як збройна сила проти гітлерівської та більшовицької окупації 

батьківських земель, теж обрала собі свято Покрови за День Зброї, віддавшись 

під опіку святої Богородиці. 

Ведучий 5:  

Українська Повстанська Армія героїчно і жертовно боролася за Самостійну і 

Соборну Державу. Найкращі сини й доньки української нації встали до лав 

борців проти чужоземного поневолення. УПА воювала проти польських 

шовіністів Армії Крайової, проти гітлерівської Німеччини і комуно-

большевицького Совєтського Союзу. Війна з московськими окупантами велась 

українськими повстанцями майже 10 років після завершення II світової війни. 

Ведучий 6:  

Окреслюючи перспективи майбутнього, ми повинні вдивлятись в минуле, 

черпати з нього той безцінний скарб, який не дасть загубити головне, 



розчинитися серед дрібних проблем. Я хочу, щоб кожен з вас поставив себе на 

місце тих хоробрих наших людей, які ціною свого життя захистили 

Батьківщину, і щоб кожен з вас дав собі відповідь на питання: чи зміг би я? 

Пісня: «Батькова сорочка» 

Вірш памяті УПА 

Пісня «Ой у лузі» 

Вірш 

Пісня «Стрілецький романс» 

Сценка «Сини» 

Пісня «Йшли селом партизани…» 

Сценка… 

Пісня «Серце плакало…» 

Ведучий 4:  

День сьогоднішній нерозривно пов’язаний з учорашнім. І кожен слід на землі… 

І нинішня радість, і небо безхмарне, і наш достаток, і щасливе вільне життя — 

то ваш слід на землі, переможці визвольних змагань. Спасибі ж вам за 

збережене життя, наші славні вояки. 

Ведучий 5:  

Роки... Скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам’яті світлі імена тих, 

хто віддав своє життя за незалежність нашої Вітчизни. Не забуваймо ми воїнів і 

нашого села. 

Вклонімося священним могилам героїв, які віддали за нас молодече життя: 

Ведучий 4:  

Вони у битві чесно полягли, 

А іншого ні вибору, ні змоги, 

Вони загинули, але перемогли, 

Бо віддали життя для перемоги. 

Ведучий 5:  

Живу їх пам’ять вік шануєм ми, 

вічнивши, як обеліск безсмертя. 

Та кулями пробитими грудьми 

Не зупинити ворогів упертих.ур 1 - “Військові маневри” 

1. Конкурс “Перетягування канату”. 

2. Конкурс “Сильна рука”. 

3. Конкурс “Затягти у коло”. 

Тур 2 - “Історія козацтва” (вікторина) 

Тур 3 - “Спритність та кмітливість” 

1. Конкурс “Написання листа”. 

2. Конкурс “Кидання кілець на стовпчик”. 

3. Конкурс “Стрибки в мішках”. 



Тур 4 - “Козацькі жарти” 

1. Конкурс “Яблуко, підвішене на нитці”. 

2. Конкурс “Хто швидше вип’є кухоль квасу”. 

3. Конкурс “Гопак”. 

4. Показ бравих козаків університету. 

5. Нагородження призами, булавою переможця.6.Вокальний номер 

театральної студії.. 

 


