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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логопедичні технології» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми бакалавр спеціальності  016 «Спеціальна освіта», 

спеціалізації «Логопедія». 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є технології, принципи, методи, форми навчально-

корекційної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.  

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для освоєння дисципліни «Логопедичні технології» студенти 

використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Загальна і спеціальна 

психологія», «Невропатологія», «Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху, мови та зору», 

«Загальна і спеціальна педагогіка», «Логопедія» та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою 

для подальшого вивчення дисципліни «Форми логопедичної роботи», дисциплін модуля «Методики 

навчання дітей з порушеннями мови» та ін. 

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи логопедичних технологій. 

2. Логопедичні технології. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедичні технології» є формування 

теоретичних знань щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних 

напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу, а 

також професійних практичних навичок, що необхідні для успішної логопедичної роботи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедичні технології» є створення 

теоретичного та практичного підґрунтя для володіння студентами інформації щодо виявлення й 

відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень 

мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : анатомо-фізологічні особливості систем периферичного мовленнєвого апарату та 

фізіологію функціонування цих систем у нормі та при патологічних станах; особливості проведення 

діагностичного процесу при різних мовленнєвих порушеннях, а також різні психолого-педагогічні 

підходи корекції порушеного мовленнєвого розвитку з урахуваням вікових особливостей та 

особливостей порушеного психо-фізичного розвитку. 

вміти : володіти практичними навичками здійснення різних видів діагностико-корекційного 

впливу за допомогою відповідних педагогічних методик. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змiстовий модуль 1. Теоретичні основи  

логопедичних технологій  

 

Тема 1. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення. 

Тема 2. Звуковимовні характеристики усного мовлення. 

Тема 3. Акустичні характеристики усного мовлення. 

Тема 4. Мовленнєвий онтогенез. 

 

Змiстовий модуль 2. Логопедичні технології. 

Тема 1. Технології логопедичного обстеження. 

Тема 2. Технології корекціцї звуковимови. 

Тема 3. Технології формування мовленнєвого дихання при різних морушення вимовоної сторони 

мовлення. 

Тема 4. Технології корекції голосу при різних морушення вимовоної сторони мовлення. 

Тема 5. Технології розвитку інтонаційної сторони мовлення. 
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Тема 6. Технології корекції темпо-ритмічної організації усного мовлення. 

Тема 7. Комп’ютерні технології в корекції мовлення. 

 
3. Рекомендована література 

Базова: 

 
1. Апаратно-програмний методичний комплекс з корекційно-розвитковою програмою «ЖИВИЙ ЗВУК». 

Інструктивно-методичний посібник/ВВ.Засенко, А.А. Колупаєва, Б.С.Мороз, В.П.Овсяник, 
К.В.Луцько,Т.В.Богданович,В.О.Конюшняк;К.: видавець О.Т.Ростунов, 2011. – 286 с. 

2. Белякова Л. І. Логопедія. Дизартрія. / Л. І.Белякова, Н. Н.Волоськовиє - М.: Гуманитар. вид. центр 

ВЛАДОС, 2009. 

3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і мметодика навчання дітей рідної мови в дошкільних 

навчальних закладах: підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш; за ред. А.М. Богуш. – Вид. 2-ге, доповнене. 

– К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 704с. 

4. Болоба В. М. Логопедична скринька / В. М. Болоба. Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 139 с. 

5. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика : Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с. 

6. Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском саду: методическое пособие/ М.Ю. Гоголева. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 120 с. 

7. Дара С. Корекційні заняття з логопедії у дошкільних закладах. Частина перша. / С. Дара Тернопіль: 

Мандрівець, 2017. – 335 с. 

8. Дара С. Корекційні заняття з логопедії у дошкільних закладах. Частина друга. / С Дара Тернопіль: 

Мандрівець, 2017. – 197 с. 

9. Клезович О. В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для 

дефектологов, музык. рук. и воспитателей/Авт.-сост. О.В.Клезович. — Мн.: Аверсэв, 2005. —152 с. 

10. Логопедія. Підручник. За ред. М. К. Шеремет. - К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с. 

11. Новиковская О. А. Логоритмика: для дошкольников в играх и упражнениях: практ. пособие для пед. и 

родителей/ О. А. Новиковская. - Санкт- Петербург: Корона принт, 2005. - 272 с. 

12. Соботович Є.Ф.Вибрані праці з логопедії. / Укл. В.В.Тищенко, Є.Ю.Линдіна. – К. «Видавничий дім 

Дмитра Бураго», 2015. – 308 с. 

13. Хрестоматія з логопедії: Навчальний посібник / М. К. Шеремет, І. В. 

Мартиненко– К., 2006. – 360 с.  

Додаткова: 

 

14. Актуальні проблеми сучасної логопедії: матеріали конференції. – К. РВЦ КПДЮ, 2007. – 95 с. 

15. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г. А. Волковой. - СПб.: КАРО, 2005. – 176 с. 

16. Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей / Т.Г.Визель. – М.: АСТ, 2009. – 222 с. 

17. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: методическое пособие. – 

М., 2005. – 128 с. 

18. Гомля В., Федорович Л. Артикуляцiйна гiмнастика. Методичнi рекомендацiТ для логопедiв, учителiв i 

вихователiв загальноосвiтнiх i спецiальних навчальних закладiв / За наук. ред. Л. Федорович. – 

Кременчук: Християнська Зоря, 2008. – 74 с.  (Методичний комплекс логопедапрактика). 

19. Довідник учителя-логопеда / Авт.-упор. Лупінович С.М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 с. 

20. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты занятий. – М., 

2005. – 96 с. 

21. Програми з логоритмiки для спецiальних загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв для дiтей iз важкими 

порушеннями мовлення (1-4 класи). – Донецьк, 2007. 

22. Руденко В. И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / В. И. 

Руденко. – Изд. 4-е. – Ростов н/д: Феникс, 2006. – 288 с.  

23. Федорович Л.О. Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Методичні рекомендації та дидактичні матеріали для логопедів шкіл і дитячих садків, учителів і 

вихователів загальноосвітніх і спеціальних освітніх закладів та батьків. – Кременчук: Християнська 

Зоря, 2011. – 348с. 

 

4. Інформаційні ресурси 

 

1. Каталог дидактичних ігор: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://logopedija.at.ua/load/didaktichni_igri/2 

http://logopedija.at.ua/load/didaktichni_igri/2


5 

 

  

2. Логопедична скарбничка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abetka-

logopedka.org/logopedskarb.htm 

3. Робота зі звуками. Логопедичні відео-ігри: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://korektolog.com/index.php/robotazvukmnu/86-rob-zvukstat 

 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, екзамен 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання    

- усне опитування на практичних заняттях; 

- письмові контрольні роботи. 

- залік. 

- екзамен. 

 

 

http://www.abetka-logopedka.org/logopedskarb.htm
http://www.abetka-logopedka.org/logopedskarb.htm
http://korektolog.com/index.php/robotazvukmnu/86-rob-zvukstat

