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2. АнотАцIя курсу
У системi пiдготовки педагогiчних калрiR у галузi дошIкiJIьtIоi педагогittи кПрактикум з
логопедiТ> заЙмае одне з особJIивих мiсць. I{ей курс е ва}кливою ланкою у формуваннi
цiлiсного уявлення майбутнього дошкiльного педагога про свою професiйну дiяльнiсть.
Логопедiя мае значнi досяп{ення з розвитку, навчання та виховання дiтей з мовленневими
розладами. Курс <Практикlъ,r з логопедii) забезпечус високий piBeHb професiйноТ
пiдготовки дошкiльного педагога, працiвника спецiальних дошкiльних закладiв, здатного
творчо вирiшувати завдання I{аI}чання, виховання, корекцii та компенсацii мовленнсвих
вад у дiтей з MeToIo Тх iнтеграцii в сучасну систему соцiальttих вiдносин.
N{ета вивLIеIIня курсу <Практикум з логопедii> полягас у засвосннi методологiТ та
методiв спецiального пiдходу ло педагогiчних фактiв i явищ, оволодiння фактичним
матерiалам, донесення вiдомостеЙ про своерiднiсть розвитку мовлення у дiтей, про
специфiку iх навчаI,I}lя та виховання, формуваtлня впriння характеризувати ocHoBHi
наIIрямки корекцiйноi роботи з означеноtо категорiсю дiтей.
Предметом курсу с вивчеIIня розвитку, навчання та виховання дiтей, що мають
мовленневi вади, подолаItItя та корекцiя цих вад i пристосування означеноi категорii дiтей
до спiлкування в наI]колишньому середовиrцi.
Об'сктопl ltypcy с основи логопедичних знань.
Методологiя курсу Грунту€ться на принципах системностi; HayrtoBocTi, дiяльнотворчого пiдходу до професiЙноi пiдготовки педагогiчних кадрiв у галузi дошкiльноi
освiти. Важ;rиве значення мае взаемозв'язок теоретичних з}Iань та практичних yMiHb i
навичок, якi отрим)тоть студенти на практичних та лабораторних заI{rlттях, у процесi
самостiйноi роботи.
Наукову основу дисциплiни складають теоретичI"Ii розробки видатних корекцiйних
педагогiв та кореttцiЙних психологiв, а TaKo)It провiдtlих суLIасних вчених у гапузi
логопедii. Зшriст курсу кПрактикум з логопедii> висвiтлюе ocHoBHi сторони вад ]чIовлення у
дiтей, показус шляхи корекцii та компелrсацiI мовленнсвих недолittiв з урахуванням
HoBiTllix методiв та техI-лоJ]огiй. ОсоблиRо ва}кливим с лос.ltiдлtення питань навчання.

виховання та реабiлiтацii дiтей з вадаNIи мовJIення, впJIив FIа практику виховання таких
дiтей та досягнення у практичному подолаlлнi мовленнсвоi патологii.
3. компЕтЕнцIi
fo кiнця навчання студенти булуть комIIетеFIтними у таких питаннях:
Знатиму'гь: закономiрностi психофiзи.лного розвитку дитини; фактичнi понят,гя (дитина з
вадами мовлення)); давати характеристику рiзних видiв порушень мовленнсвого розвитку;
складнiсть структури дефекту та особливtlстi пpol.lecy аномальFIого розвитку мови;
корекцiЙнi та компенсаторrri можливостi дiтей з гtсихофiзичними та мовними
порушеннями ts розвитку;
вмiтимуть: диференцiювати рiзнi види моRленн€воi патологii; визначати корекцiйнi та
компенсаторнi можливостi аномального розвитку мови; давати характеристику рiзних вад
мовлення, з'ясувавtпи Тх причини та природу.

4. lНФОРМАЦIЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИШJIIНИ
Програма навч€L,,IьноТ дисциплiни складаеться з двох змiстових модулiв:
1. Вади звуковимови у дiтей (дислалiя, дизартрiя, ринолалiя).
2. Вади лексико-граматичного боку мовлення у дiтей. Система корекчiйно-педагогiчноТ
роботи з подолання мовленнсвих вад.
Структ,ура навчальноi дисциплiни
Назви змiстових Nrодyлrв l

Усього

тепI

Змiстовий NIодyль

1.

Лек.

Практичнi

Сам.

заняття

робота

Конс.

Вади звyковимови у дi еи

Тема 1. flислалiя. прийоми ii

виявлення та корекцii

2

Тема 2. Вади вимови свистячих
звукiв: С, С', З, З', Ц, Ц', Д3, ДЗ'

Тема 4. Вади вимови сонорних
звукiдЦ, 1', Р, Р
Тема 5. Вади вимови твердих та

м'яких приголосних зв\rкiв
Тема 6. Вади вимови дзвiнких та
глlхих приголосних звукiв
Тема '7. Фонетико-фонематичнi
розлади (ФФНМ). Система корекцiйяопедагогi.rноi роботи з дiтьми iз ФФНМ.
Тема 8. Ринолалiя. Вплив
вроджених розщелин гl,би та пiднебiння

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

2

4

2

2

2

2

2

4

2

4

2

на розви,Iок дитини

Тема 9. Обстехtення дiтей

ринолалiсю

та система

з

кореrtцiйно-

педагогiчноi роботи з ним}I

Тема 10. flизартрiя. 11ринципи виявлення

та прийоми обстеrкення дiтей з дизартрiею

'

Тема 11. Система

кореitцiйнопелагогiчноi роботи з дiтьми при дизартрiТ

2

2

Ра ltrM

]а модy.lем l

78

6

28

Змiстовий модуль 2. Вади лексико-граматичного боку
Тема 12. Порушеннri темпу та
2

40
MOBJIеHHrI

4

lтеи

4

ритмy мовлення.

Тема 13. CrpyKTypa та прояви
заiкання. Логопедичне обстехtення
Тема 14. Лiкувально-педагогiчний
пiдхiд до подолаlrня заiкання. Itорекцiйнопедагогiчна робота

заткаються

Тема 15.

з дiтьми,

Загальний

2

2

2

2

2

2

4

4

2

4

2

4

4

14

20

4

10

42

б0

8

tцо

недорозвиток

2

мо]]лення. Алалiя, афазiя у дiтей

Тема 1б.Корекцiя та формуваI{ня Jтексикограматичного боку мовленFIя у дiтей
Тема |'7. Розвиток зв'язного
мовлення та виховання у дiтей
мовленнсвот активtлостi
Pa,loM за модч.пем 2
Всього годин:

2

42
120

5. ЗАВДАНrUI ДJUI САМОСТIЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
На ocHoBi аналiзу науково-N,{етодичноi лiтератури, педагогiчноТ преси пiдготувати
повiдоп,tлення та конспекти занять, практичнi завдання за нижче вказаною тематикою.
fttслалiя, прuйомtt iT вuявлепня mа корекцi'i 4 год.
1. Складiть реферат на тему кФонеми украiнськоi мови>.
2.
Складiть реферат на тему <Розвиток мовлення дитини в HopMi та особливостi ii
розвитку у вiцi до п'яти poKiB>.
Badu вuлlовu свuсmячuх звукiв: С,С',Зr3'rЦ,Ц',ДЗ,ДЗ'- 4 год.
1. l1iдберiть iгри, складовi таблицi, пари слiв, речень (фраз), предме,гнi та сюжетнi
малюнки д.lrя iндивiдуального обстеrкення зt]уковимови у дiтей.
2.
Складiть конспект занrIть з дiтьми, що мають вади фонематичного сJIуху.
З.
Ск:rадiть конспект заItя,гь з дiтьми на тему <Пiлi,сl,говка артикуляцiйного агtарату
дитини до постановки свистячих звукiв>>.
4. ВикористовуючимаJIюнкипiдберiтьзавдання:
для розвитку фонемагичного сприймання;
для автоматизацii шиплячих звукiв (в окремих словах та ре.lеннях);
для дифереrrцiацii шиплячих звукiв (в окремих словах та реченнях);
для введення шиплrtчих звукiв у зв'язне мовленнrl.
5. Пiдберiть iгри на диференцiацirо звуttiв С та З. tliдберiть lrари слiв зi звуками С та З
в рiзнiй позицiТ.
6. Складiть декiлька конспектiв практичних занять з корекцiТ неправильноТ вимови
свистячLIх звуttiв для рiзних eTaITiB логопедичлtоi роботи: пiдготовчого, rTостановки звука,
диференrtiацiТ та введепня його у зв'язIIе мовленIIя дитини.
ВаDu BllлtorLt ллtuпJtячLtх звукiв: LIl, }t, ДЖ, Ч, IЩ- 4 год.
1. Пiдберiть самостiйно дидактичIIий MaTepia-rr (предметнi та сю>ttетнi малюнки, вiршi,
казки, скоромовки) для фронтального та iндивiдуальtlого обстеrкення стану шиплячрIх
звукiв у дiтей.
2. Пiдберiть матерiап:
вправII для розвитItу слуховоi уваги та фонематичного слуху (з елементами звукобуквенного аналiзу), iгри на звуконаслiдуваttня, предмети, що звучать, картинки, набiр
необхiдних слiв, букв;

-

вправI{ д-rIя розвитку артикуляцiйноi моторикII та диханIlя (вправи для губ, язика,

для формування cTpyN{y видихуваFIого повiтря).

3. Користуючись зiбраним матерiа.пом, складiть конспект заняття з однiею дитиною
або групою дiтей на тему <Пiдготовка артикуляцiйного та дихального аlтарату дитини до
постановки шиплячих звукiв>.
4.
Складiть конспект заняття з однiсю дитиною або групоIо дiтей, що мають
парасигматизм шиплячих звуttiв. ГIроведiть заняття та проаIIалiзуйте його.
5.
ВикористовуlоLIималюнкипiдберiтьзilвдання:
для розвитку фонематичного сltриймання;
для автоматизацiТ шип,rячих звукiв (в окремих словах та реченнях);
для дифереlrцiацii шиплячих звукiв (в окремих словах та реченнях);
дJlя введення шиtlляtlих звукiв у зв'язне мовлення.
6. Пiдберiть iгри на диференцiацiю звукiв Ш та Х{. Пiдберiт,ь пари слiв зi звуками LLI
таЖврiзнiirпозицii.

7.

Скrrадiть конспект деtсiлькох практичних занять для рiзних етапiв логопедичноi
роботи з ttореttцii неправильноi вимови шиплячих звукiв: пiдготовчого, постановки звука,
автоматизацii, диференцiацiТ та введення його у зв'язне мовлення.
Ваdu BuJMoBu co+opttttx звукiв: Л, Л', Р, Р - 4 год.
1. ГIiдберiть самост,iйно дидактичний матерiал (предметrri та сю>ttетнi малюнки, вiршi,
к€tзки, скоромовки) для фронталы{ого та iндивiдуального обстеrкеrrня стану сонорних
звуttiв у дiтей.
2. Пiдберiть матерiал:
вправи для розвитку c:ryxoBoT уваги та фонематичного cJlyxy (з елементами звукобуtсвенного аналiзу), iгри на звуконаслiдування, предмети, що звr{ать, картинки, набiр
необхiдних слiв, буrсв;
вправи для розвитку артикуляцiйлIоi моторики та дихання (вправи для губ, язика,
для формування струму ви/lихуваного повiтря).
3. Користуючись зiбраним rчIатерiалом складiть конспект заняття з однiею дитиною
або групою дiтей на тему <Пiдготовка артикуляцiйного та дихаJIьного апараLI,у дитини до
постановки сонорних звукiв>.
4.
Складiть конспект заняття з однiсю литиною або групоIо дiтей, що мають
параротацизх,{ та параламбдацизм звукiв. Проведiть заняття та лроаналiзуйте його.
5, ВикористовуIочималюI{кипiдберiтьзавдан}Iя:
для розвитку фонематичного сприймання;
для автоматизацii сонорних звукiв (в окремих словах та речеtlнях);
д.ця диференцiацii сонорних звуtсiв (в окремих словах та реченнях);
для введення сонорних звукiв у зв'язне мовлення.
Пiдберiть iгри на дифереrrцiацiю звуrtiв Р Л (Р' Л'). Пiдберiть пари c;riB з
означеними звуками в рiзнiй позицii.
Складliть конспект декiлькох практичних занять для рiзних етапiв логопедичноi
РОбОТИ З КОРекцii неправиJlьt,tоi вимови сонорних звукiв: пiдготовчого, поста}Iовки звука,
автоN,Iатизацii, диференцiацiТ та ввелеIIн;t його у зв'язне мовлення.
Badu BltlloBl, mверdш mч м'якuх прuzолоснuх звукiв - 4 год.
1. Пiдготуйте реферат на тему кВади твердостi та м'якостi звукiв, iх причини та
механiзми>.
2, Напишiть конспект заняття з пiлготовки органiв артикуляцii при випра]]Jте}Iнi вад
твердостi та м'якостi звукiв,
3. Пiдберiть дидактичIIий MaTepiaJt для автоматизацii та диференцiацii твердлIх i
м'яких приголосних звукiв: ,габлицi складiв, пари слiв, фрази, огlовiдаtrня.
4,. Пiдберiть пари слiв шо вiдрiзняються один вiд одного одним твердим або одним
м'яким звуItом (для розвиток слуховоi диференцiацii).

6.
].

-

-

5.

Пiдготуйте лото або домiно з картIlнкаlчIи на певнi пaри твердих

1.

Складiть реферат на тему <Вади вимовII дзвiнких та гл}хих приголосних звукiв

(для Тх автоматизацiТ i диферентriдцil).
Ваdu вuмовLt dзвiнкttх пIа ?лухлLy прuzолосrluх звукiв - 4 год.

i

N{'яких звукiв

украiнськоТ мови>.
Пiдго'гуйте повiдомлення про можливi причини порушення дзвiнкостi та глlхостi
прлIголосних звукiв.
З. Напишiть реферат на тему кN4етоди та прийоми виявлеI.IIIя поруlпень
фонематичного слуху).
4. Розробiть конспектзаняття на дзвittкiсть звукitз П, Ф, Т.
lliдберiть вiдповiдний дидактичний матерiал, проведiть заняття.
Пiдберiть iгри на диференцiацiю рiзноманiтних глухих i дзвiнtсих звукiв.
ГIiдготуйте лото i домiно з картинками на дзвiнкi та глухi пари звукiв для роботи з
ix автоматизацij та диференцiацii.
Фонеmuко-фонелlаmuчнuй неDорозвumок мовлення (ФФН). Сttсmелlсt корекцiйttоltеdаzоziчноi'робоmu з Dimьмu iз ФФН - 4 год.
1. Розробiть змiст декiльttох таблицt -планшетiв для автоматизацii та диференцiацii
звукiв. якi :iтьми змiшуюr ься.
2.
Пiдберiть завданнrI дJlя розвитку фоtlематичного сприймання.

2.

5.
6.
7.

3.

Пiдберiть вправи для розвитку слуховоi уваги

та

tРонематичного слуху (з
еЛеМентами звуко-буквеtIного аналiзу), iгри на звуконаслiдування, предмети, що звучать,
картиI]ки, набiр необхiдних слiв, букв;
4. Пiдготуйiте лото або домiно з картинками на певнi пари звlrкiв (лля ix автоматизацii
i диференцiацii),

Рuttолалiя. Вttлuв BpoOuceHttx розu4елuн zубu mа пiOнебiння нч рOзвumок dumuнч
zod.

1.

-

2

Напишiть реферат на тему <Вади будови та функцii артикуляцiйноl,о апарату при

ринолалii>.

2.

Вiд'rворiть на логопедичному профiлi положення язика дитини tlри ринолаriТ.
ПОяСнiть, чому язик фiксусться у цьому пололtеннi. Чи порушена pyxoMicTb кiнчика

язика?

3. Напиlтtiть реферат на тему кСтруктура дефекту при ринолалiТ>. Якi симптоми
носять первинний характер, а якi е вторинними наслiдками?
4. Складiть конспект повiдомлення на тему кОсобливостi розвитку дtiтей в онтогеtlезi
при вроджеtriй розшелинi губи та пiднебiння>.
ОбСmеlсення dimей 3 рuнолOJliею mа сuсmема корекцiйttо-пеdаzоziчноi' робоmu з HlL|vlIl -

2 zod.

1.

СклаДiть реферативне повiломлення на одну з перерахованих нижче тем:
<Оптимальнi строки та значення хiрургiчноt-о в.t,руrlанFlя при наявностi у дитинLI
розщелинI] губи та пiднебiнrrя>;
<СИСТема корекцiйно-педагогiчного вIlливу на мов.ценItя та особистiсть д}IтиItи з
ринолалiеtо>;
<Використання вза€мозв'язку звукiв IIри l<орекцiТ вимови у лiтей з ринола_пiсю>;
<СисIема обстехtенtля дiтей що страждаIоть на ринолалiю. Використання технiчних
засобiв>;
<OcHoBHi IIапрямки профiлаrtтичноТ роботи ltри вроджеIrих розtцелинах губи та
пiднебiнн:rл.
2.
Складiть конспект заняття з постановки буль якого зRука (за вибором); пiдберiть
необхiдlлi вправи, дидактичний матерiал.
Складi,rь конспект заняття з формування у дiтей з ринолачiсю м'яких приголосних
звукiв. Яка посrriдовнiсть постановки м'яких приголосних звукiв.

3..

4.

lТiдберiтЬ вправи, вiдловiдний дидактичний матерiал, малюнкr,t, iгри на розвитоI(
голосУ лля роботИ над голосОвою фуrrкЦiсю длrтини з ринолалiею пiс-ця операцiТ.
5. Ск.падiть конспекТ заня,Iтя з дитиноЮ з ринолалiск) наД розвиток висоти та сили
голосУ в пiсляоперацiйниЙ перiод. ВведiтЬ у ньогО вправи над }.{елодико-iнтонацiйним
бокоtчl мовлення.
6. Напишiть реферат FIa тему <рання профiлактична робота з дiтьми, що мають
вроджену патологiю пiднебiння>.
luзарmрiя. Прuнцuttu вuявлеItня пlа прuйомu обсmелrcення dimей з duзарmрiсю -4 zod.
1. Проаналiзуйте, rцо в планi корекцii мовлення даIоть педагогiчнi знання того, що
при дизартрii у дитини не порушенi мимовiльнi рухи.
2,
СКЛаДiТЬ СПиСок запитань для з'ясування наступних MoMeHTiB: як дитина Тсть, лсуе,
ЯКi }IаВички самообслуговування, чи е надмiрна слинотеча; як вiдбувався раннiй
ГtСихiчниЙ роЗвиток дитини (характер iгровоi дiяльностi, реакцiТ на свiй дефект та iH.).
3. Пiдберiть для обстеrкення картинки за тематичними групами: меблi, фрукти, овочi,
одяг, транспорт та iH..
сuсmема корекцiйно-пеdаzоziчноt робоmu з Dimьмu прu duзарmрi'i - 2 zod.
l.
ПiДберiть Вправи та дидактичний матерiал для корекцii фонематичних дефектiв
ЗВУКОВИМОВИ. ПiдготУЙте реферат на тему <Фонематичний слух та шляхи його
розвитку у
дiтей дошкiльного BiKy>,
2. РОЗрОбi'гь конспект фрагменту заняття }Ia тему <Розвиток голосу). Пiдберiть
гtiдготовчi вправи (масаяt лицевих, пiднебiнпих, гор,tанних м'язiв; вправи на <опiрнiсть>;
статичнi та динамiчнi дихальнi вправи; психотерапевтичнi бесiди). Пiдберiть вправи для
розвитку сили, висоти та тембру голосу.
З, ПiДбеРiТЬ предметнi малюнки для роботи над граматичноlо будовою мовлення,
продумайте, як вони можуть бути використанi.
Ваdu mе.ипу mа рuпlлrу лловлення - 4 год.
1. Вiломо, що попередження та раннс усунення у дiтей мовленневих затинань
повиннО проводитися шляхом нормалiзацii мовлення дiтей в ii повсякденнiй дiяльностi.
Розкажiть, як це завдання вирiшуеться на заняттях з дитиною, в iT iграх, у спiлкування з
дорослими та од1-1олiтками.
2. Сформулюйте конкретно, в чому буле полягати особиста участь батькiв .га
допомога вихователiв у попередrкеннi мовленневих затиналIь.
3. Пояснiть, до яких фахiвцiв можна скеровувати ди,l,ину у випадках виникнення в нет
заiкання. Яка допомога iй та iJ батькам буде надана.
4. Складiть план бесiди з батьками на тему <поперед)tення та ранн€ усунення
заТкання у дiтей>.

Спрукmура mа проявu заi|ксtttня. Лоzопеduчне обсmеження - 2 год.
1. ГIiдберiть матерiал (обгрунтуйте його правомiрнiсть) для обстехtення фонетикофонематичноi та JIексико-граматичноi сторони мовлення дитини, що заТкасться.
2. ЯК можна вияlзитИ у дитини, rцо заiкаСться, iJ вiдноruення до свого дефекту,
особливостi ii мilкособистiсних вiдносин з оточуIочими та особливостi ii поведiнlси
в рiзних видах дiяльностi. Складiть необхiдний для цього пере-lriк завдань та
запитань.

З. ЗробiтЬ загальну карту логопедичного обстелtення дитинщ Що
(узагальнений перелiк запитань для батькiв та завдань для дитини).

заТкасться

Лiкуваltьпо-пеdаzоzi.tttuй tliDxiD do поdолаttня заtкання. Корекцiйttо - пеDсtzоziчна
робопtсt з dimьмu, uqо заiл<аюmься - 2 zod.
1. Пiдl,отуйТе повiдомлення на тему <Якi засоби та прийоми викорис,IовуIоться з
подолання у дiтьми, rцо заiкаються, несмiливостi, cKyTocTi у поведiнцi та iH., виховання в
них впев}Iеностi у своТХ сиJIаХ та мовленН€вих мохtЛивостях, активнiй поведiнцi.
2. ЯК можна використОвуватИ в JIогопеДичнiЙ роботi з дiтьми, rцо заiкаtоться,
допомогу рiзних фахiвцiв: неврологiв, психiатрiв) терапевтiв, отоларингологiв та iH.

з.

llояснiт,ь рiзгlицю ), llоня,ггях кlсорекцiйно-lтедагогiчна робота

,заТItаюr Ься))

з дiтьми,

щс)

la <<лiкуваПьно-педаl,ОI iчнlrй пiдхiд /to подOлання ,заi'канняt>.
Заzальн,uй мовленн€вuй неOорозвumок. Алалiя, афазiя у diпtей 4 год.
1. Складiть <Пам'ятку) для батькiв на тему кЯкщо ли,гина не говорить)).
2.
Випишiть у зошиТ 5 - 10 вправ з логоритмiки для дiтей, що страждаIоть на апалiю.
3. Напишiть декiлька конспектiв занять з дiтьми, що мають моторну алалiю.
Корекцiя mа rllормування лексuко-лрOлrаmuчноzо боку ,мовлення у Dimей 4 год.
1. Пiдберiть мовленневийта дидактичний матерiал для порiвняlння слiв з однаковими
коренями та рiзtlими префiксами та суфiксами. Продумайте рiзпоманiтl,1i види
роботи, що
уточнюють для дiтей значеннrI цих слiв та мо}Idливiс,гь iх .використання.
2.
ПiДбеРiть МовленЕIевий та дидактичний матерiал, яttий сприятиме вiдпрацюванню
в дiтеli навичок вслухатися у слоRа. видiляти, порiвнювати, та правильно вимовляти як
окрепri частини. так i слова в цiлому.
СКладiть набiр малюнкiв, робота з якими розширить словник дiтей за рах)/нок
використаl{ня прикметникiв - назв-ознак предметiв та iх частин.
4.
СКЛадiть конспект заI]яття на збагачення пасивного та активного словника дитини.
5. Пiдберi'гь картинки, називаlочи якi, Molкнa використовувати рiзнi звуковiдтворення.
б. Пiдберiть ctolteTHi малюнки для роботи [Iад слOtsник()м та граN4атичною буловою
мови, для розвитку пiзнавальних iHTepeciB.
7 .
I,Iапишiть 10 - 15 завдань для роботи над словником; над фразовим мовленням.
8. ПiДберiть iгровi riрийоми для формуRаIjItя грамаl,ичних навичок у дiтей.
9. Складiть перелiк iгор, за допомогоIо яких можна вiдпрацrовати у дiтей навички
правильнОго викориСтаннЯ приltметнИкiв. ЗапиШiть фрагмеIIти заня,гтя (опис iгор).
СкладiтЬ перелiК iгор, за допомогоЮ яких можна формувати граматичнi навики у
дiтей.

З.

10.
1.

Складiть iгровi вправи та пiдберiть до них мовленнсвий матерiал для
вiдпрацювання В дiтей вмiння встановлювати зв'язок Mirk дiями та lx мовленнсвим
1

позначенням,
РозвumоК зв'язноzо мовленнrl mа вuхOвання у dimей мOвленн€воi'акtttuвносплi

1.

- 4 год.
Пiдготуйте консIIект будь-якоi роботи психолого-пелагогiчного характеру

з

проблеми уваги. I1po роль уваги в мовленнсвiй дiяtльностi.
Складiть перелiк тем для розповiдi дiтей з Тх особистого досвiду.
з. Вкажi,rь iгри, Uiо сllрияютЬ активiзацiI уваги, сприйп,tання, пам'ятi та iнших
процесiв, що актlлвiзу}оть мовленнсву дiяльнiсть.
4. Зберiть набiр предметiв, що звучать, робота з якими буле сгrрияти розвитку
c;tyxoBoT уваги та сприймання дi,rей.
5. СКЛаДiТЬ КОнсl]еItти Занять з розвитку зоровоi та слуховоi уваги у дir,ей рiзних
вiкових груп.

2.

6.

Пiдберiть маJIюнки та дидактичний матерiал для роботи

сприймання у дiтей дошкiльного Bitcy.
7.

розвитку зорового

види (Форми) IндивIдуАльних нАуково-дослIдних зАвдАнь (Iндз)

l.
2.
3.
4.
5.
б.
].

з

8.
9.

Скласти
Скласти
Скласти
Скласти
Скласти

кПоради батькам дiтей з дислалiею>.
кIIоради батькам дiтей з дизартрiеIо>.
<Гlорали батькам дiтей з рино;tалiею>
<Поради батькам дiтей з а.llzutiею>.
<Поради батькам дiтей з афазiсю>,
Ск.пасти <Ilоради батькам дiтей iз заТканням>.
СКЛаС'rрt кПоради багькам дiтей iз фоrlетико-фонематичFtиN4и вадами мовленFIя).
Скласти кПоради батьrсам, дi,rи яких мають вади темпу та плавI{остi мовлення>.
Скласти <I1оради батькам, дiти яtсих маюI.ь вади голосу).

10. Скласти

батькам, дiти яких мають вади загального

<Псlради

мовJIення l рiвня>.
1

1.

недорозвитку

Склас,ги <Поради батькам, дiти яких мають вади загального недорозвитку

мовJrення II рiвня>.

12. Скласти

кПоради батькам, дiти яких мають вади загального недорозвитку

мовлення III рiвня>.

13. Скласти

<Поради батькам, дiти яких мають вади загzLгIьного недорозвитItу

мовлення IV рiвня>.

14. Скласти кПоради батькам, дiти яких мають вади мовлення та iнтелектуапьну
недостатнiсть>.
15. Скласти <I1оради батькам, дiтлt яких мають вади мовлення та вади зору).
16. Скласти <Поради батькам, дiти яttих мають вади мовлення та I]ади сJIуху).
|7, Скласти кПоради батькам, дiти яких мають вади складовоi структури слова).
18. Скласти кПоради ба,Lькам, дiти яких MaIoTb вади лексичного боку мовлення),
Скласти кПоради батькам, дiти яких мають вади граматичного боку мовлення).
20. Скласти кПоради батькам, дiти яких N,Iаю,tь вади звукового боку мовлення).
21. Сrсласти кПоради батькам, дiти яких маIоть вади затримки мовленнсвого розвитку).

19.

7.

розполл

БАJIIв тА критЕрIi

оцlнювАнtUI
Модульний
контроль

Пото.lllий коrI,гроль

(мах:

40 балiв)

(пrах

:

Загал
ьна

кiлькi

60

сть
балiв

балiв)

Модуль
Змiстовий модуль

т

т

l

f

J

1

l т

8

9

ль2

l0

т

ll

т

т

т

т

т

т

12

l

14

l5

lб

1

3

3

3

l

l

1

l

l

1,5

1,5

1,5

1,5

J

1,5

5

5
5

5

5

Модуль 3

мкр
1

30

8,5

мкр

2

з0

l00

7

J
l,

шIдз

Змiстовий модуль 2

1

т т т

4 5 6

Моду

1

l
5

5

5

IIIкала оцiIлювання

Оцiнка в балах
за Bci види навчапьноi
дiяльностi

Оцiнка
для екзамеtIу

90* 100

Вiдмiнно

82-89

Щуже добре

75-81

flобре

61 -14

Задовiьно

60_66

f{ос,гапньо

1-59

Незадовiльно

для залiкry

Зараховано

Незараховано (з
моrкливiстю повторного
складання)
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9. ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДО ЗАЛIКУ
1. Пояснiть, у чому по-rtягас нестiйкiсть вимови звуttiв у процесi розвитку мовлення
(до п'яти poKiB)?
2. Ila яких звуках проявляються фiзiо:rогiчнi особ:tивостi звуковимови (до п'яти
poKiB)?

З. Якi особливостi звуковимови HaBiTb на етапi вiд року ло п'яти вважаються
дефек'гами мовлення? Якi вади звуковимови вимагають ранньоi (до п'яти poKiB)
логопедиLlноi допомоги та чому?

4. fiайте класифiкацiю вад звуковимови. Охарактеризуйте функцiональну
5.

та
(механiчну)
органiчну
дислалiто. Зупинiтl,ся на причинах.
лiнгвiстичну
характеристику вад звуковимови за основними формами прояву
flайте
(вiдсутнiсть звуку, спотворе}Iня, замiна, змiruування). Охараrtтеризуйте кожну
форму, наведцiть пррIклади.

б. Якi аномалiТ в будовi органiв мовленIш сприяIоть виникненню

дефектiв

звуковиплови?

7. У яких випадках вад звуковимовлI необхiдна перевiрка стану

.

тонаJIьIIого

(фiзiологi.tного) та фонематичного слуху?
8. Розкрийте зпtiст основних етапiв послiловноi корекцiйно-педагогiчноТ роботи з
подолаFIня недолiкiв звуковимови у дiтей.
9. Щайте логопедичну характеристику правильноТ вимови свистячих звуttiв за cxcмolo:
с, с,, з,з,. ц, ц,, дз, дз,
- мiсце утворення
- сгrосiб утворення
- твердiсть (м'якiсть)
- дзвiнкiсть (глухiсть)
10. Охарактеризуйте ocHoBHi форпли неправильноi вимови свистячих звукiв
(вiдсутrtiсть, земiни, спотворення, змirпування), по_яснiть рiзницто Milc ними.
1 1. Розкажiтl, ocHoBHi вправи для виявлення
р}хливостi артикуляцiйного апарату при
рiзrrих видах сигматизму.
12, Перерахуйте прийоми постановки звука С (З, Ц, /{З). Розкаrкiть про особливостi
кожного з них.

1З. I{a ЯКОМ)/

етапi логОкореlсцii потрiбнО розпочинати розвитОк фонемаТичного слуху

та артикуляцiйноi моторики?

логопедичну характеристику правильноi вимови шиплячих звукiв за схемою:
Iл,, ж, ж,. ч, щ, д ж
- мiсце утворення
- спосiб утворення
- твердiсть (м'якiсть)
- дзtзiнtсiсть (глухiсть)
15. опишiть статику (артикуляцiйний уклад) органiв артикуляцiI при yTBopellHi
шиплячих звукiв. Чим подiбнi та вiдмiннi звуки Ш та Ж, Ч та Ш, ДХt.
16. Опишiть динамiку утворення звукiв Ш та Ж. Прослiдкуйте послiдовнiсть
ПеРеТВОрення струму повiтря, tцо видихусться, у певниЙ звук мовлення. Вкажiть
подiбнiсть та рiзttицю мiж звуками Ш та Хt, Ч та Щ, ДЖ.
l7. Назвiть, якi фоllетичнi лефекти вимови звукiв ТТТ, Ж, Ч, Щ, ff)t ви знасте. Пояснiть
механiзм ix виникнення.
18.Якi фонетико-фонематичнi дефекти вимови шипляLIих звукiв ви знасте? Пояснiть
рiзницю MirK фонетичними та фонематичними дефек.гами звукоtsимови.
19. Порiвняйте механiзми утI]орення звукiв Ш та Ж, Ч та Щ в HopMi та в патологii. За
якими параметрами визначаються поруrпення?
20. Якi ВПрави можна запропонувати литинi у випадку порушення фонематичного
слуху? Обrрунтуйте сtзоi висновки.
21.Якi прийоми постановки шиплячих звукiв icHyToTb? Якi прийоми побудованi на
наслiдуваннi; мехаtriчним способом? Наведiть приклади.
22. ПОяСнiТЬ, чому у випадку парасигN,Iатизму шипJIrlчих логоледичну
роботу потрiбно
РОЗПОЧИНаТи з дифереrrцiацiТ шиплячих звукiв та Тх замiни. Як проводити цю
роботу?
2З. опишiтЬ статикУ (артику;rяЦiйниЙ уклад) органiв артикуляцii при yTBopeHHi
сонорних звукiв Л, Л', Р, Р'. Чим подiбнi та вiдмiннi цi звуки .?
24.24. опишiть динамiку (мехаlliзм) утворення звукiв Р та л. Прослiдкуйте
послiдовнiсть перетворення стр}меня видихуваного повiтря в певний звук
мовленнrI. BKalKiTb подiбнiсть та рiзtлицю мiтt звуками Р та Л.
25. Щайте логопедичну характеристикУ правильноТ вимови сонорl{их звукiв за cxeMolo:
Л, Л', Р, Р':
- мiсце утворення
- спосiб утворення
- твердiсть (м'якiсть)
- дзвiнкiс,гь (глухiсть)
26. У якоМу вiцi rrри вiлсуТнос,гi звуКа Р необхiдно звертатися до логопеда? При яких
дефектах вимови звука Р необхiдна логопедична допомога дитинi, пIо не досягла
п'ятирiчного BiKy, чому?
14. ffайте
ITT,

27,Щайте поясненнЯ TepMiHiB (ротацизм), (параротацизм), <ламбдацизм>,
кпараламбдаI{изм); (ротацизм): квелярний>, кгорловий>, <боковий>>,

(одноудаРний), кдвогубнИй>; кламбдацизм) : <губно-зубниЙ), <двогубний>.
28, Якi icHyroTb фонетичнi та фонематичнi дефекти л (р), пояснiть
рiзницю мiж ними.
29. Щаirте характеристику рiзних видiв неправильноi випtови звука л (р).
30. Перерахуйте xapaкTepнi замittи звука Л (Р). Пояснir,ь, що порушуеться
у кожному
ltoHKpeTHoМy виIIадку.

31.

Пояснiть рiзницю в yTBopeHHi звука Л (Р) у HopMi та в патологii; напtалtойте
ВiЛПОвiдrri логоllедичнi профiлi; пояснiть можливi llричиllи gпотвореноТ вимови

звука Л (Р).

З2. Опишiт'ь приi{оми, ,Iкид.{и можна викликати правильну вимову звука

Л (Р). Назвiть
Специфiчнi особливостi логопедичноТ роботи при корекцii звука Л (Р). Якi шляхи
постановки цих звукiв.
ЗЗ. РОзкрийте t-тослiдовlтiсть роботи iз закрiплення та диференцiацii звукiв Л (Р).
Пояснiть складнiсть вIIрав, Lцо поступово наростае.
34. Якi дефекти твердостi та м'якостi приголосних ви знасте; наведiть приклади.
З5. ЯКi дефекти твердостi та м'якостi приго-ltосних звукiв належать до фонематIIчних
дефектiв, а якi до фонетичних? Поясttiть чому, наведi"l.ь приклади.
3б. Чи потрiбно при недолiках тверлостi ,га м'якостi lrриl,олосних звукiв обстежувати
СТан фiзичного та фонематичного слуху, Якi вправи ви пiдберете для цього
обстеlкення?
37. Розка>rtiть, якi гtрийоми корекцii t-lедолiкiв твердостi та м'якостi приголосних
побl,дованi на llаслiдуваннi (з опорою на зоровий, слуховий, кirrестетичний
аналiзатори).
З8. Чим вiдрiзняються за своТпл механiзмом утворення г,олоснi й приголоснi звуки?
Обгрунтуйте своi висновки.
З9. ffайте характеристику з точки зору спiввiдношення шуму та гоJтосу фонем
yKpaTlrcbKoT мови.
40. Якi дефекти дзвiнкостi та гл}хостi звукiв ви знасте? Наведiть приклади.
41. Якi дефекти дзвiнкостi та гл}хостi звукiв мох(на вiднести до фонетичних порушень,
а якi до фонематичних? Пояснiть чому, наведiть приклади.
42.З якпх звукiв розпочинасться кореltцiя дефекту вимови дзвiнких пригсlлосних?
Обrрунтуirте св olo вiдповiдь. Наведiть приклади.
4З, Щайте характеристику ocHoBHI{x ознак фонетиtсо-фонемати.rr{ого недорозI]итку в
дi,гей. Наведiть приклади.
44. ОбГрУгrтУйте залехстiсть Mixc piBHeM фонематичного сприйняtття та кiлькiстю
Дефектllих звукiв у мовленнi дитини. Чи завrкди п,lо)tливо говорити llpo ,l,очне
Спiввiдношеrlня Mixc сприйняттям звуку та артикуляцiсrо при його вимовi?
45. РОЗrtрий'ге ocltoBHi гlринципи корекцii фонетиrtо-фонематичного недорOзвитку в
дiтей.
4б. Розкажiть, якi завдаIlня та гlослiдовнiсть роботи гrри диференцiацiТ звукiв; ксlли
потрiблlо розпочинати роботу над розвитком фонема,[ичного cjlyxy.
47. Щаftте визначення ринолапii яiс мовленн€вого розлад),.
48. Назвiть мехаtliзпr утворення ротових та itосових звукiв при вiдrtритiй
ринолалiТ.
Порiвняйте з механiзмом форп,rування звукiв у HopMi.
49. Назвiть дефекти булови артикуляцiйного апарату. Якi з них викликаIоть механiчну
дислалiю, а якi - вiдкриту ринолалiю? Якi з дефектiв булови артикуляцiйного
апарату, що виклиКаlоть механiчлIУ дислалiю, мо}куть спостерiгатися лри риноалii?
50. ЧИ порушена дихальна функrtiЯ У дiтеЙ з вродженою патопогiсю пiднебiння? Якщо
порушусться, то в якiй Mipi та в яrсому вiцi?
51. Чи порушустьсяl у дiтей з розпlелинами губи та пiднебiння голосова
фуrrкцiя? Якщо
пopylllycTbcrl, то як (сила голосу, висота, тембр), у якiй Mipi та коли?
52, Як формусться iмпресивне моtsлення дiтей з ринолалiсю?
53, РОЗкрr.rйте ocHoBHi завлання дооперацiйноi погопедичноi роботи з дiтьми при
ринолапiТ,
54. ЯКа МеТодика роботи, що проводиться з дiтьми з ринолаriе}о до- та пiсля операцii?
55. Щайте ВиЗначення дизар,грiI. Розкрийте tIолох(ення про ,ге, що дизартрiя е складною

сис,гемною вадою мовлення.

56.

Порiвняйте дизартрiю

з

дислалiсtо, вадами голосу.

фунrtцiональFIою дис:rапiею, риноltалiею, механiчноrо

Назвiть механiзми порушень при дизартрiТ. Згадайте механiзми мов.ltеI{flя, роль

центрального та периферичного вiддi.ltiв lчtовнорухового аналiзатору.

57. Якi вади звуковиN{овL] при дизартрiТ? Чи с фонетичнi й фонематичнi дефекти?
58. Опиrпiть стан просодичноi сторони мовлення. Який темп мовлення при дизартрiТ?
59. Розкрийте загальний змiст логопедичноi роботи з подо:rаннrl дизартрii, назвiть

ii

ix лtеобхiднiсть.
б0. Щейте характеристику проявам i причинам брадилалii та комплексний медикопедагогiчний характер заходiв з iх подоланням у дiтей.
61.Щайте характеристику проявам i причинам тахилалiТ та комплексний медикоосновt-li роздiли та обгрунтуйте

педагогiчний характер заходiв з iJ пололанням у дiтей,
62. Розrtажiть про (liзiологiчнi затинання (iнтерацiТ) та Тх причини у дiтей.
б3, flайте характеристиitу судомним затинанням (що сltостерiгаються

при заiканнi)
клонiчного, тонiчного та зплiшаного ,гипу, яIt вони проявляються у мовленнi, на
яких звуках.
б4. Щайте загальну характеристIlку заiкання як скJlадного психофiзичного розладу, пр}r
якому в дитиI{и спостерiгаються у рiзнiй Mipi змiни в cTaHi ЦFIС, експресивному
мовлеtrнi, мовJIеннсtsiй i загалыIiй моторицi та психологiчнi особливостi поведiнки.
65. Розкаrкiть, як можуть проявлятися змitlи в cTaHi ЦНС у дитиIlи, що заiкасться.
Пояснiть поняття <гiпергiдроз>, клабiльнiсть>, (енурез). (енкопрез),

(вегетодистонiя>, (логоневроз> та iH.
66. Пояснiть, чому заirсання, як правило, виникас у дiтей двох - трьох poKiB. Сукупнiсть
,Iких несприятлиl]их чинникiв тут ]\{о)ке зiграти провокуIоrIу роль? Якi мiри
профiлактики дитячого заiкання ви знасте?
67. Пояснiть, чому комплексний пiдхiд до подолаtrtrя заiкання передбачас лiкувальнопедагогi.rниЙ вплив lra рiзнi сторони rrсихофiзичного стану дитини, що заiкасться
рiзtlишlи засобами та зусиллямli рiзних фахiвцiв.
68. Яку роль у подоланнi заiкання l] дитини може зiграти lтравильно органiзоване
ото.IенFIя та вiдношення до дитиFIи зi сторони оточуючого середовиtца. Яку
безпосередню участь у цьому беруть батьки та виховатс,цi?
69. Як зале}кить частота
сила затинань вiд рiзних видiв мовлеtlн€воТ дiяльностi
дитини, вiд умов iJ мовленллевого спiлкування (вiд мовленнсвих ситуацiй).
70. У чому поJIягають корекцiйно-мовленневi завдання основних eTaltiB логопедичноТ
роботи з дiтьми, rцо заiкаються: пiдготоtsчого, тренувального, закрiплтоючого,
71.Щайте вI,Iзначення cTaHiB (затримка мовленнсвого розвитку) та <мовленневий
LIедорозвиток).
72, l.айте характеристику недорозвитку мовлення як вiдставання не тiльки у
формуваннi окремих cTopilt мови, але й всiеi мовленневоi системи. Наведiть
приклади порушення в дiтей словника та грамати.шоТ будови мови.
73. Розкрийте змiст понят:гя кзагальний недорозвиток N{овлення I рiвня>, Наведiть
приклади, rцо характеризують зага-пьний недорозвиток мовлення I рiвня.
74./faftTe психолого-педагогiчну характеристику дiтей iз кзагацьним нелOрозви,l,ком
мовленнrl II рiвня>.
75. Розкрийте змiст поняття <загальний недорозвиток мовJIеrrня III рiвня>. Чим BiH
вiдрiзrrясться вiд попередlнiх? Наведiть приклади.
76.Щайте визначення алапiТ та афазiТ у дiтей. Спiвставте цi вади (.Iac виникнення,
приrtини, локапiзацiя, механiзм, ocHoBHi форми порушеrlь).
77. Назвiть недолiки формування словника у лiтей. Наведiть приклади недолiкiв
словника у кiлькiсному та якiсном1, планi.
78. Яrt вiдомо, словниковий запас може мати дефекти якiсного та кiлькiсного
харак,Iеру. flo основtlих недолilсiв словника належать: незнання або не точне
знання окремих слiв, зплirпування значення слiв, неправильне iх використання,
невмiнтlя користуватися формами iх словозмiни та слоI]отвореFIня. Наведiть
приклади та проi.lтtоструйте t{i недолittи.
79. Назвiть форми лексичtlоi роботи з дiтьми дошкiлылого BiKy.
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