
Програма навчальної дисципліни 

Зміст дисципліни: 

 

        Змістовний модуль 1. 

  Теоретичні аспекти  логопедії 

Тема 1. Теоретичні аспекти розвитку логопедії.  

Предмет, мета і задачі логопедії як розділу корекційної педагогіки. 

Теоретичні та практичні задачі логопедії, їх взаємозв’язок. Міжпредметні 

зв’язки логопедії з дисциплінами фізіологічного, медичного, педагогічного та 

психологічного циклів.  

 Тема 2. Розвиток мовлення в онтогенезі.  

Основні закономірності нормального розвитку дитячого мовлення у 

різні вікові періоди розвитку. Роль батьків у формуванні мовлення дітей 

раннього віку. Характеристика критичних періодів розвитку дитячого 

мовлення. Особливості розвитку мовлення дітей від народження до першого 

року життя. Особливості усного мовлення дітей у перший, другий і третій 

критичні періоди розвитку мовлення. Психологічні особливості дітей з 

порушеннями мовлення. Логопедична робота при профілактиці мовленнєвих 

порушень. 

Тема 3. Будова і функція артикуляційного апарату.  

Анатомо-фізіологічні механізми мовлення: функції центрального (або 

регулюючого) мовного апарату і периферичного (або виконавчого) -

дихального, голосового й артикуляційного; органи мовної артикуляції.  Роль 

слуху і зору у формуванні мовлення дітей. 

Тема 4. Логопедична характеристика звуків мови.  

Характеристика голосних звуків за рядами, ступеням підняття, 

положенням губ. Основні причини і види порушення промовляння голосних 

фонем. Логопедична корекція голосних звуків за допомогою зорового 

контролю, доцільність використання наочності на логопедичних заняттях під 

час корекції голосних звуків. 

Класифікація приголосних звуків української мови. Характеристика 

приголосних звуків за місцем створення перепони, за способом створення. 

  Тема 5. Причини мовленнєвих порушень.  
Фактори, які сприяють виникненню різних форм мовленнєвих 

порушень. Механізми, симптоматика, структура порушень мовленнєвої 

діяльності та відповідні завдання корекційного впливу. 

Основні причини порушення звуковимови у дітей з нормальним 

інтелектом і слухом. 

Тема 6. Зміст логопедичної роботи.  

Зміст основних етапів логопедичної роботи з дітьми при порушені 

звуковимови. Завдання і цілі підготовчого етапу.  Основні методи постановки 

звуку. Поняття про артикуляційну гімнастику. Мета, завдання і види 

артикуляційних вправ. 

Тема 7. Контроль знань- Модуль 1.  



 

Змістовний модуль 2.  

Мовленнєві порушення та їх корекція. 

 

Тема 8. Дислалія.  

Поняття про недоліки і порушення звуковимови у дітей та причини їх 

виникнення. Основні форми дислалії. Клінічна характеристика за причинами 

виникнення: функціональні і органічні дислалії. Етапи логопедичної корекції. 

 Недоліки звуковимови у дітей: види сигматизма, парасигматизм; 

види ротацизма, параротацизм; види ламбдацизма, параламбдацизм; 

каппацизм, паракаппацизм; йотацизм, хітизм; дефекти дзвінкості і твердості 

приголосних. Способи і прийоми виявлення недоліків вимови у дітей 

дошкільного віку.  

Тема 9. Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ).  

Поняття про загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ), причини і 

основні прояви недорозвитку мови у дітей дошкільного віку. Психолого-

педагогічна характеристика дошкільників із ЗНМ. Характеристика рівнів 

ЗНМ у дітей за Левіною. Основні етапи обстеження дітей з різним рівнем 

ЗНМ. 

Тема 10. Фонетико-фонематичний недорозвиток (ФФН). 

 Зміст поняття «фонетико-фонематичний недорозвиток», причини, 

симптоматику даного порушення. Характеристика патологічних мовленнєвих 

порушень, які виникають при фонетико-фонематичному недорозвитку у 

дітей дошкільного віку. Логопедичні вправи, які використовують як для 

обстеження мовлення дітей із ФФН, так і під час корекційної роботи. 

Тема 11. Ринолалія. Дизартрія.  

Структура дефекту при ринолалії. Форми ринолалії. Загальна 

характеристика факторів, які впливають на виникнення ринолалії. 

Мовленнєва і немовленнєва симптоматика при ринолалії. Задачі і принципи 

корекційно-педагогічної роботи при різних видах ринолалії. 

Загальна характеристика дизартричних розладів. Клініка, 

симптоматика і причини виникнення різних форм дизартрії. Поняття про 

дизартрію як один із симптомів дитячого церебрального паралічу. 

Тема 12. Поняття про заїкування.  
Біологічні і соціальні фактори, які можуть бути причиною виникнення 

в мовленні дітей зупинок судомного характеру. Стан нервової системи, 

загальної і мовленнєвої моторики, психологічні особливості таких дітей. 

Класифікація судомних зупинок за місцем їх утворення: артикуляційні; 

голосові; дихальні; змішані. 

 Особливості логопедичної роботи на кожному етапі корекції 

заїкування.  

Структура та дидактичні основи логопедичних занять дошкільників з 

заїкуванням. Роль батьків в корекційно-педагогічній роботі з заїкуватими 

дітьми. 

Тема 13. Дизграфія і дислексія.  



Особливості розвитку писемного мовлення. Психофізіологічна 

структура процесу письма. Функціональний склад письма. Роль 

фонематичних процесів у формуванні писемного мовлення. Взаємозв’язок 

усного і писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку. 

Симптоматика, механізми і класифікація дизграфії з урахуванням порушених 

аналізаторів, психічних функцій, несформованості окремих операцій письма: 

акустична дисграфія; оптична дисграфія; моторна дисграфія; артикуляторно-

акустична дисграфія. 

Етіологія дислексії. Класифікація дислексій. Психологічний аспект 

механізмів читання. Обстеження дітей з порушеннями читання. Визначення 

етапів корекційної роботи при порушенні читання.  

Тема 14. Алалія і дитяча афазія.  
Загальна характеристика алалії і афазії. Причини виникнення. 

Характеристика моторної і сенсорної форм порушення. Особливості 

мовлення, розумового і психічного розвитку дітей з алалією і афазією. Зміст і 

форми логопедичної роботи з дітьми в умовах дошкільного закладу, зв’язок 

логопедичної і виховної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Тема 15. Логопедична ритміка.  

Мету і завзання логопедичної ритміки. Визначення термінів: “рух”, 

“рухові вміння”, “ритміка”, “музично-ритмічне почуття”, “логопедична 

ритміка”. Засоби логопедичної ритміки. Застосування методів і прийомів 

логоритміки. Зміст і форми логоритмічних занять з дітьми в умовах 

дошкільного закладу, взаємозв’язок логопедичної і музичної роботи з 

розвитку і корекції мовлення дітей дошкільного віку 

Тема 16. Контроль знань- Модуль 2.  
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