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Вступ
курс <логоритмiка з методикою викладання) забезпечус студентiв знаннями про
особливоСтi порушень загаJIьНоТ та тонкоТ довiльноi моторики осiб iз piзlloMalritrrJrtl
мовленнсВою патолОгiею, прО принципи та засоби логоритмiчного (музично-ритмiчного)
виховання в системi реабiлiтацiйних методик, ознайомились, в загальних
рисах, iз
дiязlьнiстю рухового аналiзатору.
У завdанНя курсУ входитЬ оволодiння необхiдними уяв.IIеннями про свос:рiлнiсть i
спечифiкУ сполучення музики, ритму i plxiB iз метою корекцii, а також використання
музично-ритмiчних знань для виховання i розвитку всебiчно розвивальнот особистост.i.
ЛогопедиЧна ритмiКа розглядастьсЯ як складоВа частина лiкувальноi
ритмiки, як
одна iз засобiв виховного корекцiЙного впливу i як навчальна дисциплiна.
природнича основа логопедичноi ритмiки склада€ться iз комплексу наукових
дисциплiН (анатомiя, фiзiологiя. невропатологiя, гiгiсIrа, психологiя. ltе,lагоt iKa. .георiя
фiзичного виховання, теорiя i методика музичного виховання, дефекто;lоI.iя). Rаrк;tиве

мiсце в цьомУ комплексi займае учiння I.М.Ссченова, I.П.Павлова ilptt

РефЛеКТОРНi ЧаСОвi зв'язки, про утворення дихаJIьного с,гереотипу

,I,a

yMoBrIO-

сyчаснi ,:цtlс:ti,,tлtсttttя
закономiрностi формування
руховиХ навичоК i правильНо булуваТи методиКу навчання та виховання в випалках ix
порушIення або нелорозвинення. !ослiлження в TeopiT музичного вихоRання показало
позитивний вплив музики на загаJIьно диференЦiапьн1' дiяльнiсть орr,анiзму,. Ilpo rte писtIR
I.М.Ссченов, характеризуючи взасмозв'язок сл}хових i м'язових сполучень. Вiдомо, що
вплиВ музикИ на функцiональнУ дiяльнiстЬ людинИ викликаС в неТ емоцii. На думку.
психолога Б.М,Тилова, сприйня,гтя музики кзовсiм безпосередньо суIlроtsоджусl.ься t.им
або iншими руховими реакцiями, бiльш, або значно MeHuJe за точнiстю. якi передаю1ь
часовий хiд музичного руху) зв'язок мiж музикою i рухом не обмсжусlься jlиr]]с
узгодженiстю Тх загального характеру. У pyci лише вiдобража€,гься розtJи.Itrк м\lзичноI,о
образу, спiвставленнЯ контрольниХ i подiбниХ N,Iузичних rtас,грсlТв. jlajloi]a oKpilca.
особливостi ритмiчного мilJIюнку, динамiчних вiдтiнкiв. темпу.
Слово, яке використовусться на логоритмiчних (музично-ритмiчних заIIя.г.гях \,
рiзноманiтних формах (слiв, мовленн€вi завдання, словеснi вказiвки, MoBlIeHHcBi вправи,
тексти рушивих сюжетно-рольовиХ iГор, iнсценування тоrцо) пiдвиtltус }]ихов}lу l,a
корекцiйну направленiсть занять,
знання вiкових та iндивiдуальних психологiчних особливос,гей. .,ltoJ(etj iз
мовленн€Вою патолОгiсю (уявЛень, сприЙмання, уваги, пам'ятi, мислення тошtо) сl-гtIостi i
симптоматики моRленнсвого порушенFIя, дозволитЬ логопедаМ використовувати
можливосгi лог,оttедичноi ритмiки як в tlроцесi обс,гелtення осiб i:з lloprllterlllяiv-I м()в_Iс}lllял
так i в вихiднiй корекцiйнiй роботi з ними.
Навчальна дисциплiна включае три модулi.
У межах першого модуля визначено два змiстовi модулi.
У першом)u змiстовом}, мод)rлi "Змiст i структура -цогопе,цичноТ ритмiки"}зик-,1а.,Iеt{()
питання, якi е if теоретичною основою. Предмет, завдання, принципи, методи, засоби i
понятiйно-категорiальний апарат корекuiйноi педагогiки та iншi розкривають систему
музично-ри,гмiчного та логоритмiчного виховання в YKpaiHi.
У другомУ змiстовомУ модулi "Логопедична ритмiка в системi реабiлiтацiйних
методик" йдетьсЯ про особЛивостi -ltогоритмiчного навчання, виховання ,la розвиIк}
дошкiльнИкiв iз порУшIеннямИ мовлення. При розглядi цих питань розкрива€l,ься методика
обстеження психомоторних i сенсорних функцiй осiб з вадами мовлеIl}]я.
ГОЛОвна сПрямованiсть другого модуля (навчальний проект) полягас у формуваннi
творчого розумiння i розв'язання проблем унiверситетськоТ освiти.
'I'РеГiй
МОДУrlЬ ttередбачас здiйснення KoHTpoJ1}o з кuжногtl змlсlоtsоt,0 мол},_:tя з
метою з'ясування рiвня засвосння студентами змiсту конкретного моj{уля.

вищоi нервовоТ дiяльностi, якi дозВоляютЬ проникатИ

в

Мета та завдання навчальноi дисциплiни
оволодiння методикою роботи з логоритмiчного та музичнопор},IIIен}Iями tl]jlяхо]\{ р(),tRи гк),ритмiчногО вихованнЯ дошкiльгtИкiв iЗ мовленнсВими
вихованнЯ i корекцiТ руховоТ сферИ дiтей у вза€моJIiТ слова з музикоIо та р\/хаN,,Iи"
комIIе,ге[Il,нсlс-гей.
формування свiтоглядних, творчолiяльнiсних, комунiкативIlих
лiтераrури з начальноi
науково-методичноi
вивчення
3авdання вuвчення курсу:
дисциплiНи; з'ясуваНня впливУ логоритмiки на розвиток мовлення та психомоторики лiтей
вал мовJlення
дошкiльнОго BiKy; визначенНя особливОстей корекцiйноi роботи з IIодолання
у дошкiльникiв засобами логоритмiки.
Зttаttltя it у-тli.t,tня спlус)енmсt пiсля опалtуваtlня курсу,
гlрацlоючи над вивченням курсу. с,tудент мас засвотти Taki знання:
- етiо;lогii, механiзмiв, симliтома1,ики мовJIеtlIlсвих порушrень;
- можливос,гi цiлеспрямованого застосування комплексного психолого-медикоltедагогiчного впливу на дошкiльникiв iз вадами мовлення.

меmа вuвчення курсу

та оволодi,ги

-

умiннями:

- застосовувати здобутi теоретичнi знання на практицi.
- визначати мiсце логопедичнот ритмiки у системi реабiлiтацiйних методик;
моI]JIсI1IIя:
- органiзовувати дiяльнiсть (iгрову, музичну. iiавIлчLчыIу) осiб iз гtорl,т-ttеlIIlяN{и

-

батьками шодо надання Тм правильноi iнформачii rrpo осiб
порушеннями.
t lptl 1,1lanta }Iавчальноi дисrциплiни

про"од"ти роботу

h{овJIеr{I]свими

з

з

змiстовий моryль 1. змIст I структурд логопЕдичноi ритмIки
Тема 1. Науково-МетоJlичнi засалИ л.огори,гмiчноТ роботи при фоне1,1лкtlBiKlr. llредме'г Л6l-Рllg.'ЦЦ'ttlОТ
фонематичному недорозвитку мовлення в дiтей доrпкiльного
ритмiки(год.

-- 4).

об'скт, предмет, мета i завдання логопедичноi ритмiки з методикою викладання.
ПринципИ i метЬдИ логопедиЧноТ ритмiки. Методи i прийоми IIавчання в ,;tot,clttei(и,trtiй
ЛОГОПеЛИ.lttОТ
ритмiui. ocHoBHi поняття логопедичноТ ритмiки. Приролнича осноВа
ритмiки.

навl{АLIня. t]ихоRаIlня
порушенЬ мовлення. Система JIогопедичного виховання (гсlл. -- 2).

Тема2. OcHoBHi поняrтя лог,оритмiки як мето.Ilики

l KOpeKIill

Iсторiя виникнення музично-ритмiчного та логоритмiчного виховання. особливос,ri
та ocHoBHi ланки логопедичноi ритмiки.
тема 3. Методика проведення логоритмiчнихзанять з дiтьми. N4узика i всебiчний
розвиток особистостi (гол. - 2).
методичнi вимоги до проведення занять з логоритмiки. МузичнО-РИТМiЧНИЙ ВП,ПИR
на лiтей лопткiлытого BiKY iз гlоруrтlеннями мовjlеI{Itя. ]дg.l1аilIlя \,,l}"]1,ILIl|()-I]иl\tiчtlt,t,.' tl-t

логоритмiчного виховання дошкiльникiв.
Тема 4. особливостi та вимоги до проведення занять iз логоритмiки здiтьми iз
ФФнМ в умовах ,ЩНЗ. Засоби логопедичноi ритмiки (год, - 4),
y
загальна характеристика засобiв логопедичнот ритмiки. Ходьба i марrпl,вання
та артикуляцiТ, Rправи, пlо
рiзних напрямках. Вправи на розвиток дихання, голосу,
paaynrrru м'язовий ,ony.. Вправи на активiзацiю уваги. Рахvвальтli вIIрiIRи, \4rlBtli
(McTirr,),
беЗ мlrзичного супроводу. Вправи. якi регулкrють чуття l\,tvзичllоl-() РИ'I'м\,
Музична
"npuu"
музичногО Teмlly. Ритмiчнi вправи. Спiви. Гра на музичних iнс,грументах,
Заклкlчнi
самостiйна дiяльнiсть. Iгрова дiяльнiсть. Вправи на розвиток творчот iнiцiативи.
вправи.

змiстовий модуль

2.логопЕдичнд ритмIкд в систЕмI

РЕАБIЛIТАЦIЙНИХ МЕТОДИК

тема 5.методика обстеження психомоторних i сенсорних функrriй у дош,lкi]rьникiв
iз порушеннями мовлення (год. - 2),
методика обстеження психомоторних функчiй. Методика обстехtення сенсорних
функцiй дошкiльникiв.
Тема б. ЛогопедиЧна ритмiка В системi комплексноi психолого-педагогiчноТ
(гол, - 2)
роботи та медичних заходiв щодо подолання заТкання
та
довiльноТ поведiнки у дtоtIIКi;tьtlикilз iЗ
Порушення моторноТ, емоцiйно-вольовоТ
заiканням. Змiст занять з логопедичноi ритмiки iз заiкуватими дiтьми. Зzulежнiс,гь
логоритмiчного впливу на заТкуватих вiд етапу корекчiйноi роботи
тема 7. Логопедична ритмiка в системi корекцiйноi роботи щодо поilоланIIя
дислалii, ринолалii, дизартрii, порушень голосу (гол, - 2),
порушенн"-rоrорrоi, емоцiйно-вольовоi та довiльнот поведiнки у дошкiльникiв iз
особливсlс,r,i викорисl,анIlя
дисла_пiсю. ринолалiсю, дизарТрiсю та поруlшеннями голосу.
ycyнeHHi
дис:tа.ltii. pиtti1.ltauliT. лизарrрiТ,
логоритмiЧних i музично-Р"i*i"пr* засобiВ при
порушень голосу.
тема 8. Логопедична ритмiка в системi роботи з дiтьми*а-ПаЛiКаМИ (ГОД. - 2).
порушення руховот, ceHcopHoi, емоцiйно-вольовоi сфер та довiльнот повелiнки }
проuесi
дошкiльникiВ iЗ ала:tiсю. Поетапне використання логоритмiчних засобiв у
логопедичноi роботи з дiтьми-алалiками.
Тема 9. Логопедична ритмiка в реабi:riтацiйтlих мс,l,о,rtиках lIl().'l(] Bi.ttt,ltt-rctlllя
мовлення у хворих з афазiсю (гол. - 2).
Порушення pyxoBoi, сенсорноТ, емоцiйно-вольовоТ сфер та ловiльноТ поведiнки у
дошкiльнйкiв iз афазiею. Кiнезотерапiя хворих з афазiсю у сис,гемi Bi.,lHtlB-lttlBa-lbll()l()
навчання.

Тема 10. Органiзацiйно-методичнi вказiвки tцодо логоритмiчного виховання у l{НЗ

(год.

-

2).

i

змiст роботи музичного керiвника. Пiдго,товка кадрiв. ()форм:tенttя
Завдання
примlщення для занять.
Форма пiдсумкового конт,ролю успiшностi навчання: запiк.
МетодИ навчаннЯ: дiловi та рольовi iгри, розв'язання педагогiчних ситуацiй, перегляд
вiдеозаписiв, дискусiТ, самоконтроль,

методи та засоби дiагностики успiшностi навчання: поточне та усне оtIитування.
письмовиЙ контроль, практичний контроль, тестовий контроль, написання рефераr,iвдiловi та рольовi iгри, дискусiТ, самоконтроль.

методичне забезпечення: нормативно*правова база дошкiльнот та спецiацьнот освiти.
навчальнi пiлручниКи та посiбники з логопедiТ, логоритмiки, корекrtiйноТ педагогiки,
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