




 
Анотація . Програма дисципліни "Спецсемінар "Організація роботи з дітьми 

із загальним недорозвитком мовлення" будується на основі тісного зв’язку теорії 
та практики: на навчанні студентів вмінню спостерігати та аналізувати різні види 
порушень психофізичного розвитку, виявляти наявні труднощі у навчанні та 
вихованні, знаходити способи їх корекції та компенсації. Мета вивчення курсу 
полягає у засвоєнні методології та методів спеціального підходу до педагогічних 
фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалам, донесення відомостей про 
своєрідність розвитку мовлення у дітей, про специфіку їх навчання та виховання, 
формування вміння характеризувати основні напрямки корекційної роботи з 
означеною категорією дітей. 

Ключові слова: загальний недорозвиток мовлення, логопат, мовленнєві 
порушення, диференціація, фонематичні процеси, лексика, граматика та ін.  

 
Abstract. The program of the discipline "Special seminar" The organization of 

work with children with general speech underdevelopment "is based on close 
connection between theory and practice: teaching students the ability to observe and 
analyze different types of disorders of psychophysical development, identify existing 
learning difficulties and education, find ways to correct and compensate for them. The 
purpose of the course is to master the methodology and methods of a special approach 
to pedagogical facts and phenomena, mastering factual materials, conveying 
information about the uniqueness of speech development in children, the specifics of 
their education and upbringing, the ability to characterize the main areas of correctional 
work with this category of children. 

Key words: general speech underdevelopment, speech therapists, speech 
disorders, differentiation, phonemic processes, vocabulary, grammar, etc. 



ВСТУП 
 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спецсемінар "Організація 

роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за освітньо-
професійною програмою «Логопедія.Спеціальна психологія».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: зміст та методика роботи з дітьми із ЗНМ.  
Міждисциплінарні зв’язки: невропатологія, психопатологія, анатомія, фізіологія, 

патологія дітей та основи генетики, механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних та 
інтелектуальних порушень, логопедія і неврологічні основи логопедії.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1. 1. Мета ознайомлення студентів із теоретичним обґрунтуванням ЗНМ, механізмами 

порушень, особливостями діагностики та методичними рекомендаціями щодо корекції стану 
загального недорозвитку мовлення при клінічно різних розладах мовлення.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів 
теоретичних знань щодо загальної характеристики ЗНМ, умінь правильно діагностувати певну 
мовленнєву ваду та визначати ефективні шляхи корекційного впливу у різних категорій дітей із 
загальним недорозвитком мовлення; питання організації логопедичної допомоги та 
профілактики даних мовленнєвих порушень. 

Програмні результати навчання:  
ПРН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до спеціалізації, 

застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у професійній 
діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, узагальнювати 
результати дослідження. 

 ПРН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування 
конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.  

ПРН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження 
життєдіяльності у контексті професійних завдань.  

ПРН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні 
методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні 
потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти. 

 ПРН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньокорекційного 
процесу в різних типах закладів.  

ПРН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів 
психологопедагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх 
вікових та індивідуально-типологічних відмінностей. 

 ПРН7. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному 
середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом. 

 ПРН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.  

 ПРН9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних закладів 
освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у закладах загальної 
середньої освіти тощо.  

ПРН10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями 
(інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати корекційно-
педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних 
освітніх потреб, можливостей та здібностей.  

ПРН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми 
і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. 



ПРН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-
розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження 
життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами. 

ПРН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими 
освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.  

ПРН14. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзії у ролі вчителя-дефектолога, асистента вихователя закладу 
дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної середньої освіти тощо.  

ПРН15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та спеціалізовані 
інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, зокрема 
електронні; спеціальну апаратуру та інструменти.  

ПРН16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих 
обмежень, ціннісних орієнтирів.  

ПРН17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації 
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  
І. Загальнопредметні:  

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 7 суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-8. Здатність працювати в команді.  
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.  
ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ІІ. Фахові:  
СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, 

лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності. 
СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну роботу з урахуванням 

структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових 
функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми 
потребами.  

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з дітьми, 
підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне й 
інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 

 СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-
педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, в 
тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.  

СК-7. Здатність дотримуватися вимог до організації корекційно-розвивального 
освітнього середовища.  

СК-8. Готовність до діагностико-консультативної діяльності.  
СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного 

дослідження, статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати достовірність 
результатів дослідження.  



СК-10. Здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка виховує 
дитину з особливими освітніми потребами.  

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-
суб’єктної комунікації.  

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний 
клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.  

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними 
порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх 
індивідуальних потреб.  

СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, національному, 
європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою формування толерантного, 
гуманного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами, розвитку здатності до 
рефлексії, включаючи спроможність обдумувати як власні, так й інші системи цінностей.  

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 5 кредитів  (150 годин). 

Тема 1. Поняття про загальний недорозвиток мовлення. 
Тема 2. Психолінгвістичні аспекти загального недорозвитку мовлення 
Тема3.Періодизація загального недорозвитку мовлення. Психолого-педагогічна 

характеристика дошкільників із загальним недорозвитком мовлення.  
Тема 4. Логопедичне обстеження дітей з ЗНМ. 
Тема 5. Диференціальна діагностика загального недорозвитку мовлення. 
Тема 6. Методика корекційно-педагогічної роботи при загальному недорозвитку мовлення. 
Тема 7. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення. Освіта і виховання дітей з 

ФФНМ.  
Тема 8. Організація корекційної роботи з подолання ФФНМ.  
Тема 9. Організація роботи з батьками  

 
  

3. Рекомендована література  
Базова 

1.  Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія. 
Київ : Вид-ий дім «Слово», 2014. 376 с. 

2. Выготский Л. С. Основы дефектологии : учеб. пособие. : Лань, 2013. 654 с. 
3. Дефектологічний словник : навчальний посібник / за заг. ред. В. І. Бондаря, 

В. М. Синьова. Київ : «МП Леся», 2011. 528 с. 
4. Корнев А. Н. Основы логопатологии детского возраста : клинические и 

психологические аспекты. СПб. : Речь, 2016. 380 с. 
5. Логопедія : підручник / За ред. М.К. Шеремет. - Вид. 4-те, - Київ: Видавничий Дім 

“Слово”, 2017. - 856 с. 
 

Допоміжна 
1. Бех І. Д. Виховання особистості. Особистістно орієнтований підхід : науково-

практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 c.Власова Т. А. (отв. ред.) Методьі обследования 
нарушений речи у детей. Сб научньїх трудов АПН СССР. М.1990. 

2. Гопиченко  Е. М. Логопедическая работа по преодолению ошибок на замену 
букв в письме умственно отсталых учащихся. В сб.: Коррекционное обучение и воспитание 
детей с нарушениями слуха и речи. К., 1989. 

3. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление общего недорозвития 
речи у дошкольников,  1990. 

4. Кузьмина Н. И., Рождественская В. И. Воспитание речи у детей с моторной алалией. 
М., 1977. 

5. Левина Р.Е. (ред.) Основи теориии и практики логопедии. 



6. Лурия А. Р. Основи нейропсихологии. М.,1973. 
7. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека. М., 1969. 
8. Ляпидевский С.С. (ред.) Расстройства речи у детей и подростков  
9. Максаков А. И. Обследование речи старших дошкольников. //“Дошкольное воспитание”, 

№ 2, № 3 1986. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
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