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1. Мета вивчення навчальноі' дисципліни

Зміст навчального курсу Логопедичні технологіи передбачае 
формування теоретичних знань щодо виявлення й відмежування порушеного 
мовленневого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень 
мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу, а також 
професійних практичних навичок, що необхідні для успішноі логопедичноі 
роботи.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедичні технологи» е 
створення теоретичного та практичного підгрунтя для володіння студентами 
інформаціі щодо виявлення й відмежування порушеного мовленневого 
розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за 
допомогою педагогічних методик корекційного впливу; про особливості 
проведення діагностичного процесу при різних мовленневих порушеннях, а 
також різні психолого-педагогічні підходи корекціі порушеного 
мовленневого розвитку з урахуванням вікових особливостей та особливостей 
порушеного психо-фізичного розвитку

2. Передумови для вивчення дисципліни
Для ефективного вивчення навчальноі дисципліни важливим е 

попередне опанування дисциплін, що вивчені під час здобуття першого 
(бакалаврського) рівня вищоі освіти.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
- загальні засади педагогічноі технологіі, знати історичні аспекти, 

сутність, особливості, класифікаціі педагогічних технологій;
- загальні засади інноваційноі технологіі;
- сутність традиційних та інноваційних логопедичних технологій.

У результаті вивчення курсу майбутні спеціалісти повинні 
оволодіти наступними професійними уміннями:

- поеднувати в навчально-корекційному процесі традиційні та 
інноваційні логопедичні технологіі

- використовувати надбання педагогів-новаторів, спираючись на 
діалектику взаемоперетворення інноваціі і традиціі;

- розробляти та впроваджувати логопедичні технологіі у корекційно- 
розвитковому процесі;

- створювати розвивально-корекційне середовище, використовуючи 
доцільний дидактичний матеріал для навчання дітей з порушеннями 
мовлення в загальноосвітніх та спеціальних закладах, корекціі порушень 
мовлення у підлітків та дорослих;



4. Критеріі' оцінювання результатів навчання

Кількість балів Критеріі оцінювання навчальних досягнень студента

90 -  100

Студент виявляе творчі здібності, вміе самостійно 
здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та 
опрацьовуе необхідну інформацію, вміе використовувати 
набуті знання і вміння для творчого вирішення 
навчальних завдань, переконливо аргументуе відповіді, 
обфунтовуе власні міркування та умозаключення.

82 - 89

Студент вільно володіе вивченим обсягом матеріалу, 
застосовуе його на практиці, правильно вирішуе 
навчальні завдання, самостійно виправляе допущені 
помилки, кількість яких не значна, добирае аргументи для 
підтвердження думок.

74 - 81

Студент вміе порівнювати, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом викладача; 
в цілому самостійно застосовувати іі на практиці; 
контролювати власну діяльність; виправляти допущені 
помилки.

64 - 73

Студент відтворюе значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляе знання і розуміння основних 
положень; з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких е 
суттеві.

60 - 63

Студент володіе навчальним матеріалом на рівні, вищому 
за вихідний, значну частину його відтворюе на 
репродуктивному рівні, з допомогою викладача може 
виправляти значну кількість суттевих помилок.

35-59 Студент володіе матеріалом на рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну частину навчального матеріалу.

1 - 34
Студент володіе матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 
об’ектів.

- г л  ••• • • •Критеріі поточного контролю знань і умінь студентів
Поточний контроль теоретичних знань та практичних умінь студентів 

здійснюеться за наступною системою: 
теоретичні знання -  1-2 б.; 
виконання практично! роботи -  1-3 б.; 
самостійна робота -  2-3 б.



Розподіл балів

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 Разом Сума

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Поточний контроль

5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 65
Контроль самостійно!' роботи 100

2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 35

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів 

за всі види 
навчальноі 
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту 
(роботи), практики

90 -  100 А в ід м ін н о

82 - 89 В
д о б р е

74 - 81 С

64 - 73 D
за д о в іл ь н о

60 - 63 Е

35-59 F X н е за д о в іл ь н о  з м о ж л и в іс т ю  п о в т о р н о г о  
ск л а д а н н я

1 - 34 F н еза д о в іл ь н о  з о б о в ’я зк о в и м  п о в т о р н и м  
в и в ч е н н я м  д и с ц и п л ін и

5. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 
навчання е: залік, поточне теоретичне опитування, реферати, есе, презентаціі 
результатів виконаних завдань та досліджень, інші види індивідуальних та 
групових завдань.



6. Програма навчальноі' дисципліни 

6.1. Інформаційний зміст навчальноі дисципліни

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

Тема 1.1. Сутність педагогічноі технологіи.
Технологія як наука про майстерність. Поняття педагогічноі технологи 
Класифікація педагогічних технологій. Основні якості сучасноі педагогічноі 
технологи. Рівні функціонування педагогічноі технологи. Головні ознаки 
педагогічноі технологи. Критеріі ефективності результатів застосування 
педагогічноі технологи. Інноваційність як ознака сучасноі освіти. Сутність 
педагогічноі інноватики. Структура педагогічноі інноватики. Алгоритм 
впровадження педагогічноі інноватики. Групи інновацій в освіті.

Тема 1.2. Звуковимовні та акустичні характеристики усного мовлення.
Звуки мовлення як умовні рефлекси. Утворення звуків мовлення. 
Класифікація звуків мови. Змінність звуків у мовленні. Механізм 
голосоутворення. Інтонація як складне явище, що включае в себе тон голосу, 
його тембр, інтенсивність або силу звучання голосу, паузу і логічний 
наголос, темп мовлення. Характеристика компонентів інтонаційноі сторони 
мовлення, інтонаційних конструкцій.

Тема 1.3. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення.
Мовлення як продукт психічноі діяльності людини та результат складноі 
взаемодіі різних мозкових структур. Центральний і периферичний відділи 
мовленневого апарату. Участь дихального, фонаторного й артикуляційного 
відділів в утворенні мовлення.

Тема 1.4. Мовленневий онтогенез.
Розвиток звуковимови в онтогенезі. Закономірності розвитку голосовоі 
функціі людини. Формування інтонаційноі сторони мовлення і темпо- 
ритмічноі організаціі мовлення в дошкільному віці. Розвиток лексико- 
граматичноі сторони мовлення. Сенситивні періоди мовленневого розвитку.

РОЗДІЛ 2
ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГИ.

Тема 2.1. Технологіилогопедичного обстеження.
Визначення предмета, об’екта, мети і завдань логопедичного обстеження. 
Етапи логопедичного обстеження. Обстеження загальноі моторики, дрібноі 
моторики рук, артикуляційноі та моторики обличчя. Нейропсихологічний 
підхід до обстеження. Обстеження звуковимови, розуміння мовлення, 
фонематичного та інтонаційного сприйняття, складовоі структури слова, 
лексичного складу мови, граматичного складу мови (словотворення,



словозміни), зв’язного мовлення. Аналіз результатів обстеження. 
Особливості логопедичного обстеження при різних порушеннях мовлення. 
Аналіз немовленневих та мовленневих порушень. Диференційна діагностика 
дизартріі та дислаліі.

Тема 2.2. Технологіи корекціі фонетико-фонематичних процесів.
Етапи корекціі звуковимови. Способи постановки звуку. Технологія 
постановки різних груп звуків. Особливості корекціі звуковимови при 
дислаліі, дизартріі, ринолаліі. Розвиток фонематичних процесів. 
Використання логопедичних тренажерів, комп’ютерних програм. 
Формування звуко-складовоі структури слова.

Тема 2.3. Технологіі' формування мовленневого дихання, корекціі' голосу, 
інтонацшноі' виразності мовлення, темпо-ритмічноі' організаціі' усного 
мовлення при різних порушеннях вимовноі сторони мовлення.
Значення дихання в процесі мовлення. Формування правильного типу 
фізіологічного дихання. Формування спрямованого, тривалого повітряного 
струменя. Сучасні технологіі формування мовленневого дихання при 
заіканні, ринолаліі, дизартріі. Парадоксальна дихальна гімнастика О. 
Стрельниковоі. Використання апарату В. Фролова. Використання 
комп’ютерних програм. Технологія корекціі голосу при ринолаліі та 
дизартріі. Технологія формування навичок раціонального голосоподання і 
голосоведення при заіканні. Вправи для роботи над голосом. Використання 
комп’ютерних програм. Технологія формування розповідноі, спонукальноі і 
питальноі інтонаційних структур. Особливості роботи над інтонаційною 
стороною мовлення при заіканні, дизартріі, ринолаліі. Використання 
комп’ютерних програм. Технологія формування почуття ритму при заіканні. 
Використання логоритміки. Етапи роботи над темповими характеристиками 
при заіканні. Технологія роботи над ритмом при дизартріі. Поняття 
саморегуляціі. Аутогенне тренування в системі логопедичних занять. 
Значення арт-терапіі у формуванні навичок мовленневоі саморегуляціі. 
Правила для вправ у плавності мовлення.

Тема 2.4. Технологіі формування лексико-граматичноі складовоі мовлення 
тарозвитку зв’язного мовлення.
Словник та лексика. Прийоми та засоби збагачення та активізаціі словника 
дітей різноі віковоі категоріі. Прийоми та засоби формування і 
удосконалення граматичноі будови мовлення.

Тема 2.5. Технологіі корекціі порушень писемного мовлення.
Поняття писемного мовлення. Організація процесу письма та процесу 
читання. Подолання помилок різного типу. Технологія навчання письма. 
Технологія навчання читання. Технологіі подолання графічних та оптико- 
просторових помилок. Технологіі подолання фонетичних помилок. 
Технологіі подолання лексико-граматичних помилок. Формування



самоконтролю. Подолання порушень писемного мовлення у осіб з афазіею. 
Використання інноваційних засобів.

Тема 2.6. Технологіи «запуску» та активізаціі мовлення
Обстеження дитини, яка не розмовляе. Особливості корекційноі роботи з 
дітьми, що не розмовляють. Методика Новіковоі-Іванцовоі. Методика 
Грузіновоі'. Методика Кравцовоі та Сгаховоі.

Тема 2.7. Інноваційні технологіи в логопедичній роботі.
Здоров’язбережувальні технологи за О. Ващенко. Кінезіологічні вправи, 
вправи з використанням елементів біоенергопластики та Су 
Альтернативні методики навчання читання (М. О. Зайцева, Л. В. Шелестовоі, 
Г. Домана та інші). Використання ІКТ на логопедичних заняттях. Сенсорна 
інтеграція. Мнемотехніка. Камініці Марблс. Коректурні таблиці. 
Зображувальна діяльність на логопедичних заняттях.

6.2.Структура та обсяг навчальноі' дисципліни
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Розділ 1. Теоретичні основи логопедичних технологій
Тема 1.1. С утність
педагогічноі
технологи.

14 2 2 10 19 10

Тема 1.2. 
Звуковим овні та 
акустичні 
характеристики  
усного мовлення.

14 2 2 10 1 10

Тема 1.3. А натом о- 
ф ізіологічні 
механізми  
мовлення.

14 2 2 10 15
10

Тема 1.4.
М овленневий
онтогенез.

14 2 2 10 10

Розділ 2 Логопедичні технологіі
Тема 2.1. 
Технологіі 
логопедичного  
обстеж ення.

14 2 2 10 41 1 12



Тема 2.2.
Технологи
корекціі
ф онетико-
фонем атичних
процесів.

14 2 2 10 1 1
14

Тема 2.3.
Технологи
ф ормування
м овленневого
дихання, корекціі
голосу,
інтонаційноі*
виразності
мовлення, темпо-
ритмічно’і
організаціі усного
м овлення при
різних
поруш еннях
вимовноі* сторони
мовлення.

14 2 2 10 1 1
12

Тема 2.4.
Технологи
ф ормування
лексико-
граматично’і
складовоі
м овлення та
розвитку
зв ’язного
мовлення.

14 2 2 10 1 1
14

Тема 2.5.
Технологи
корекціі
поруш ень
писемного
мовлення.

14 2 2 10 1 1
14

Тема 2.6. 
Технологи  
«запуску» та  
активізаціі* 
мовлення.

14 2 4 10 1 1
14

Тема 2.7. 
Інноваційні 
технологи в 
логопедичній  
роботі.

14 2 4 10 1 1
14

У сього годин 150 22 26 2 110 150 6 8 2 134



Теми практичних (семінарських) занять

№
з/п

Назва теми К ількість годин

Д енна форма Заочна форма

1. Сутність педагогічноі технологи. 2

21. Звуковимовні та акустичні 
характеристики усного мовлення. 2 1

2. Анатомо-фізіологічні механізми 
мовлення. 2

4. Мовленневий онтогенез. 2
5. Технологи логопедичного обстеження. 2 1
6. Технологи корекціі фонетико- 

фонематичних процесів.
2 1

7. Технологи формування мовленневого 
дихання, корекціі голосу, інтонаційноі 
виразності мовлення, темпо-ритмічноі 
організаціі усного мовлення при різних 
порушеннях вимовноі сторони 
мовлення.

2 1

8. Технологи формування лексико- 
граматичноі складовоі мовлення та 
розвитку зв’язного мовлення.

2 1

9. Технологи корекціі порушень 
писемного мовлення.

2 1

10. Технологи «запуску» та активізаціі 
мовлення.

4 1

11. Інноваційні технологи в логопедичній 
роботі.

4 1

эазом 26 8

8. Рекомендовані джерела інформащі'
Основні:

1. Педагогічні технологи в підготовці вчителів : навчальний посібник / 

кол. авторів ; за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-е вид., допов. і переробл. Харків : 

ХНПУ, 2018. 457 с.

2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідноі мови в дошкільних навчальних закладах.



Підручник / За ред. А. М. Богуш. Друге видання, доповнене. К. : Видавничий 

Дім «Слово», 2011. 704 с.

3. 4.Шеремет М. К. Логопедія : підручник. 5-те вид. Киів : Слово. 2018.

856 с.

4. Лопатинська Н.А. Неврологічні основи логопедіи Курс лекцій / Н.А. 

Лопатинська. К. : Видавничий дім «Слово».2017. 152с.

5. Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху і мовлення : навч. 

посібник для студ. ф-ту дошк. та корекц. освіти / уклад. Н. П. Г олуб. Умань : 

Візаві, 2015. 116 с.

6. Богуш А. М. Мовленневий розвиток дітей від народження до 7 років. 

Монографія. К.: Видавничий Дім «Слово». 2004.

7. Голуб Н. М., Потамошнева О. М., Хребтова Н. П. Диференційна 

діагностика мовленневих порушень: Методичні рекомендаціі з курсу 

«Логопедія». Х.: ХНУ імені Г.С. Сковороди, 2007.

8. Плещук С. В. Скринінгове нейропсихологічне дослідження дітей 

дошкільного віку. Кам’янець-Подільський, 2013.

9. Тарасун В.В. Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень. К 

: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. 150 с.

10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технологіх: підручник. -  

2-ге вид., доповн. К. : Академвидав, 2012. 349 c.

11. Федорчук Е.І. Сучасні педагогічні технологи. Навчально - 

методичний посібник. Камянець-Подільський: АБЕТКА, 2006. 212 с.

Додаткові:

1. Гріненко О. В., Покотильська М.М., Філоненко Т. Я. Подолання 

дислексіі та дисграфіі в учнів початкових класів: Навч. посібник. Городище. 

2010. 32 с.

2. Тимченко Р., Іващенко А. Теоретичний аналіз поняття «педагогічні 

технологи» в контексті освітньоі діяльності. Соціум. Документ. Комунікація. 

2021. №1(13). С. 345-358.



3. Янкович О. І., Гичка В. П. Педагогічні технологи в закладі 

дошкільноі освіти: реальність чи вимисел учених? Науковий вісник 

Ужгородсъкого університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 

Ужгород, 2020. Вип. 1 (46). С. 148-152.

4. Маланюк Н. М. Інноваційні педагогічні технологи у професійній 

освіті. Педагогіка формування творчоі особистості у  вищій і 

загалъноосвітній школах. 2020 р. № 70, Т. 3. С. 113-118.

5. Яковенко А. О. Інноваційні технологи для підвищення якості 

проведення логопедичних занять в сучасних умовах загальноосвітнього 

простору. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : 

Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 27. С. 231-234.

6. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідноі мови в дошкільних навчальних закладах. 

Підручник / За ед.. А. М. Богуш. Друге видання, доповнене. К. : Видавничий 

Дім «Слово», 2011. 704 с.

7. Калмикова Л.О. Психологія формування мовленневоі діяльності у 

дітей дошкільного віку : монографія. Киів : Фенікс, 2008. 497 с.

8. Савінова Н. В. Формування мовленневоі діяльності в онтогенезі. 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна 

педагогіка та психологія. Випуск 22 : зб. наук. праць. Киів: НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2012. С. 233-238.

9. Логопедія. Підручник / За ред. М.К.Шеремет. К.: Видавничий дім 

«Слово», 2010. 672 с.

10. Баскакова О. Ф. Ранне виявлення і профілактика мовленневих 

порушень у дітей. Таврійсъкий вісник освіти. 2015. №2(50). Частина І. с.70.

11. Хоменко С.О. Етіологія мовленневих порушень у дітей раннього 

віку. Науковий часопис. Корекційна педагогіка. Режим доступу до ресурсу: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
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_53.pdf

12. Кравченко А. І., Скачедуб Н. М. Корекція заікання засобами 

комплексно! фізичноі реабілітаціі: навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2015. 178 с.

13. Горбунова Н. В. Ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного 

мовлення старших дошкільників. Теорія та методика навчання та виховання. 

2012. Вип. 31. С. 44-56.

14. Седих Н. О. Вчимося писати й говорити правильно. Поради 

логопеда. Х. : Вид.група «Основа». 2007. с. 107-111.

15. Мартиненко І., Козачук Л. Інноваційні підходи в логопедичній 

роботі з безмовленневими дітьми. Корекційна педагогіка. Вісник Украінськоі 

асоціаціі корекційних педагогів. К.: ТОВ «ДІА», 2017. Вип. 1. C. 18-24.

16. Інноваціі в дошкіллі. Програми, технологи, проекти, ідеі, досвід: 

Посібник на допомогу дошкільним працівникам // Авт.-упор.: Л. В. Калуська, 

М. В. Отрощенко. Мандрівець. 2010.

17. Інноваціі в дошкіллі. Програми, технологи, проекти, ідеі, досвід: 

Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л. В. Калуська, 

М. В. Отрощенко. Мандрівець, 2010.

18. Сучасні технологи в освіті: Реком. бібліогр. покажч. Ч. 2./ 

[упоряд.: Моісеева І.П. , Пономаренко Л.О.]. К.: АПН Украіни. ДНПБ 

Украіни ім. В.О. Сухомлинського, 2006. 196 с.

19. Шеремет М., Загурська Г. Сучасні комп’ютерні технологіі в 

логопедичній роботі . Педагогіка та методики: спеціальні. Збірник наукових 

статей НПУ ім.М.П. Драгоманова. Випуск 1. К.:2001. С.183-192

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачае навчальна дисципліна

Мультимедійні презентаціі до лекційних занять (відповідно теми).


