




 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 

Нормативна 

 
Спеціальність 

016 Спеціальна освіта.  

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –   

Рік підготовки: 

4 4 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7 7 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

14 6 

Лабораторні 

16 4 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 

60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота (60 % / 40 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з методикою розвитку і корекції рухової 

сфери, довільної поведінки та мовленнєвої функції в осіб з мовленнєвою 

патологією. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедична ритміка 

та ігри в логопедичній роботі»  є:  

розкрити психофізіологічну структуру рухового акту, особливості 

розвитку моторики у дітей з різними вадами мовлення, методику проведення 

логоритмічних занять з дітьми, які мають різні порушення мовленнєвого 

розвитку. 

ознайомити студентів з основними положеннями теорії ігрової 

діяльності,  особливостями ігрової діяльності дітей із тяжкими вадами 

мовлення,  принципами та методикою використання ігор у логопедичній 

роботі. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

• психофізіологічну структуру рухового акту 

• особливості розвитку моторики у дітей з різними вадами мовлення 

• методику проведення логоритмічних занять з дітьми, які мають різні 

порушення мовленнєвого розвитку 

• психологічні механізми гри як діяльності, 

• - періоди становлення гри в онтогенезі; 

• - класифікації дитячих ігор та іграшок; 

• - особливості   ігрової діяльності дітей  з  різними  порушеннями 

мовленнєвого розвитку; 

• - методики застосування різних видів ігор  у логопедичній роботі з 

дітьми: 

•     а) з   фонетико-фонематичним   недорозвитком  мовлення (ФФНМ), 

•     б) із загальним недорозвитком мовлення ( ЗНМ), 

•     в) заїканням, 

•     г) раннім дитячим аутизмом (РДА), 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: 

• проводити діагностику рівня моторного розвитку осіб з 

мовленнєвою патологією 

• здійснювати розвиток, корекцію або відновлювання рухової функції в 

осіб з мовленнєвою патологією 

• методично правильно будувати заняття з логоритміки з логопатами 

різних вікових груп 

• визначати рівень  психічного та мовленнєвого розвитку дитини 

шляхом спостереження за  грою; 

• складати плани-конспекти    ігрових логопедичних 

•     занять для різних категорій дітей з вадами мовлення;  

• самостійно виготовляти та оформлювати дидактичний матеріал 

для      логопедичних ігор; 

• правильно застосовувати ігри на різних етапах логопедичної 



роботи з     різними категоріями дітей із ТПМ.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатністю використовувати у своїй професійній діяльності сучасні 

комп'ютерні, інформаційні та телекомунікаційні технології (ОП-3);  

- здатністю до соціальної взаємодії, співпраці та вирішенню конфліктів 

у соціальній та професійній сферах, до толерантності, соціальної мобільності 

(ОК-1); 

- здатністю усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володінням мотивацією до виконання професійної діяльності, 

здатністю до емпатії, коректному і адекватному сприйняттю осіб з важкими 

порушеннями мови (ОП-1); 

ІІ. Фахові: 

- здатністю до раціонального вибору та реалізації корекційно-освітніх 

програм на основі особистісно-орієнтованого та індивідуально-

диференційованого підходів до осіб з ОВЗ (ПК-1); 

- здатністю до здійснення корекційно-педагогічної діяльності в умовах 

як спеціальних (корекційних), так і загальноосвітніх установ з метою 

реалізації інтегративних моделей освіти (ПК-3);  

- здатністю здійснювати динамічне спостереження за ходом 

корекційно-розвивального впливу з метою оцінки його ефективності (ПК-7). 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні питання логоритміки. Особливості організації 

логоритмічних занять з дітьми різного віку, що мають мовленнєві порушення 

Науково-теоретичні основи логоритміки. Біологічна, психологічна та соціальна 

основа логоритміки. 

Предмет, об’єкт та провідні  завдання логоритміки.  Загальнодидактичні та спеціальні 

принципи логоритміки. Методи та прийоми логоритміки як науки. Психофізіологічна 

структура рухового акту. Етапи довільного рухового акту. 

Методи та засоби логоритміки. Особливості проведення логоритмічних занять з 

дітьми різних вікових груп. 

Методи логоритмічного впливу. Критерії класифікації методів логоритміки . 

Класифікації методів. Засоби логоритміки  

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, які страждають на 

дислалію. 

Особливості використання засобів логоритміки під час подолання дислалії. Етапи 

логоритмічної роботи при дислалії.  

Особливості застосування логоритмічних засобів в системі подолання 

ринолалії. 

Особливості використання засобів логоритміки під час подолання ринолалії. Етапи 

логоритмічної роботи при ринолалії.  

Кредит 2. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми  та дорослими 

Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми, що страждають на 



дизартрію  

Особливості використання засобів логоритміки під час подолання дизартрії. Етапи 

логоритмічної роботи при дизартрії 

Методика проведення логоритмічних занять з дітьми та дорослими із системним 

недорозвиненням мовлення (ЗНМ, алалією, афазією).  

Порушення моторної, емоційно-вольової сфер та довільної поведінки в осіб з із ЗНМ 

та алалією. Особливості прояву ЗНМ та алалії. Особливості використання засобів 

логоритміки під час подолання ЗНМ та алалії. Етапи логоритмічної роботи при ЗНМ 

та алалії. Загальна характеристика 

Методика проведення логоритмічних занять із заїкуватими дітьми . 

Порушення моторної, емоційно-вольової сфер та довільної поведінки дошкільників та 

молодших школярів із заїканням. Особливості використання засобів логоритміки під 

час подолання заїкання: невротичної форми; неврозоподібної форми.  Етапи 

логоритмічної роботи при заїканні. Загальна характеристика. Особливості 

застосування методів та прийомів під час корекції мовленнєвої та рухової 

сфери у дітей з різними формами заїкання 

Кредит 3. Гра, її місце та значення в корекційній роботі з дітьми із ТПМ 

Гра, її місце та значення в корекційній роботі з дітьми із ТПМ  
Класифікація іграшок. Аналіз та характеристика різних видів іграшок, що використовують у 

логопедичній роботі. Принципи добору іграшок. Дидактичні, рухливі, творчі ігри та їх використання 

в логопедичній роботі 

Ігри в логопедичній роботі з дітьми ФФНМ  
Особливості ігрової діяльності дітей із дислалією, ринолаліею. дизартрією. Основні напрямки 

логокорекційної роботи з дітьми із ФФНМ. Етапи формування фонематичних процесів в онтогенезі. 

Методика розвитку фонематичних процесів та правильної звуковимови у дітей із ФФН. Принципи 

добору ігрового матеріалу на різних етапах корекційної роботи з дітьми з ФФН. 

Ігри в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ. Дидактична гра, як засіб корекційного 

навчання та виховання дітей із ЗНМ.  Аналіз програмно-методичного комплексу 

Л.І.Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». Методика проведення ігор 

та вправ на розвиток лексичної сторони   мовлення. Ігри на збагачення, уточнення, 

активізацію словника дітей із ТПМ.  

Ігри в логопедичній роботі з дітьми із заїканням 
Особливості поведінкових проявів в іграх у дітей із заїканням. Ігрові технології корекції заїкання. 

Методика організації ігрової діяльності дітей із заїканням на різних етапах корекційної логопедичної 

роботи. Особливості використання ігор у логопедичній роботі з подолання заїкання. Ігри на 

релаксацію 

 Ігри в корекційній роботі з дітьми із раннім дитячим аутизмом  (РДА). 
Поняття аутизму та класифікація за О.С.Нікольською. Основні етапи та особливості 

розвитку ігрової діяльності у дітей з аутистичними порушеннями за А.В.Хаустовим. 

Особливості розвитку ігрової діяльності у дітей з аутистичними порушеннями за 

О.А.Янушко.  

Особливості використання ігор у логопедичній роботі з подолання порушень 

писемного мовлення    

Профілактика дисграфії та основні напрями логокорекційної роботи 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 
усьо
го 

у тому числі 

л П лаб інд ср П Лаб Сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кредит 1. Теоретичні питання логоритміки. Особливості організації 

логоритмічних занять з дітьми різного віку, що мають мовленнєві 

порушення 

Тема 1. Науково-теоретичні 

основи логоритміки. 

Біологічна, психологічна та 

соціальна основа логоритміки 

10  2   8  

2 

 8 

Тема 2. Методи та засоби 

логоритміки. Особливості 

проведення логоритмічних 

занять з дітьми різних вікових 

груп. 

 

10   4  6  2 8 

Тема 3. Методика 

проведення логоритмічних 

занять з дітьми, які 

страждають на дислалію та 

ринолалію 

 

10  2 2  6   10 

Усього 30  4 6  20 2 2 36 

Кредит 2. Методика проведення логоритмічних занять з 

дітьми та дорослими 

   

Тема 1. Особливості 

проведення логоритмічних 

занять з дітьми, що 

страждають на дизартрію 

10   2  8 2  8 

Тема 2. Методика 

проведення логоритмічних 

занять з дітьми та дорослими 

із системним 

недорозвиненням мовлення 

(ЗНМ, алалією, афазією).  

 

10  2 2  6  2 8 

Тема 3. Методика 

проведення логоритмічних 

занять із заїкуватими дітьми 

10   2  8   10 

Усього 30  2 6  22 2 2 36 

Кредит 3. Гра, її місце та значення в корекційній роботі з 

дітьми із ТПМ. 

   



Тема  1. Гра, її місце та 

значення в корекційній 

роботі з дітьми із ТПМ. 

6  2   4  

2 

 4 

Тема 2. Ігри в 

логопедичній роботі з 

дітьми ФФНМ та раннім 

дитячим аутизмом  (РДА). 

10  2   6   10 

Тема 3. Ігри в 

логопедичній роботі з 

дітьми із ЗНМ та 

заїканням. 

8  2 2  4   8 

Тема 4. Особливості 

використання ігор у 

логопедичній роботі з 

подолання порушень 

писемного мовлення    

6  2 2  4   6 

Усього 30  8 4  18 2  28 

Усього годин: 90  14 16  60 6 4 80 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні питання логоритміки. Особливості 

організації логоритмічних занять з дітьми різного віку, що 

мають мовленнєві порушення 

  

1. Науково-теоретичні основи логоритміки. Біологічна, 

психологічна та соціальна основа логоритміки 

2 2 

2. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, які 

страждають на дислалії та ринолалію 

2  

 Кредит 2. Особливості проведення логоритмічних занять з 

дітьми, які страждають на ФФНМ 

  

1. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми та 

дорослими із системним недорозвиненням мовлення (ЗНМ, 

алалією, афазією). 

2 2 

 Кредит 3. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми  

та дорослими 

  

1. 

 

Ігри в логопедичній роботі з дітьми ФФНМ та раннім 

дитячим аутизмом  (РДА). 

4 2 

2. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ та заїканням 4  

Разом: 14 6 

 

 

 



 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні питання логоритміки. Особливості 

організації логоритмічних занять з дітьми різного віку, що 

мають мовленнєві порушення 

  

 Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, які 

страждають на дислалії та ринолалію 

4 2 

 Методика проведення логоритмічних занять з дітьми, які 

страждають на дислалії та ринолалію 

2  

 Кредит 2. Особливості проведення логоритмічних занять з 

дітьми, які страждають на ФФНМ 

  

1. Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми, 

що страждають на дизартрію 

2  

2. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми  та 

дорослими із системним недорозвиненням мовлення (ЗНМ, 

алалією, афазією). 

2 2 

3. Методика проведення логоритмічних занять із заїкуватими 

дітьми 

2  

 Кредит 3. Гра, її місце та значення в корекційній роботі з 

дітьми із ТПМ 

  

1. 

 

Гра, її місце та значення в корекційній роботі з дітьми із 

ТПМ. 

1  

2. Ігри в логопедичній роботі з дітьми ФФНМ та раннім 

дитячим аутизмом  (РДА). 

1  

 Ігри в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ та заїканням. 1  

1. Особливості використання ігор у логопедичній роботі з 

подолання порушень писемного мовлення    

1  

Разом: 16 4 

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні питання логоритміки. Особливості 

організації логоритмічних занять з дітьми різного віку, що 

мають мовленнєві порушення 

  

1. Тема 1. Науково-теоретичні основи логоритміки. Біологічна, 

психологічна та соціальна основа логоритміки 

8 8 

2. Тема 2. Методи та засоби логоритміки. Особливості 

проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп.  

 

6 8 

 Тема 3. Методика проведення логоритмічних занять з 6 10 



дітьми, які страждають на дислалії та ринолалію 

 

 Кредит 2. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми та 

дорослими 
  

 Тема 1. Особливості проведення логоритмічних занять з 

дітьми, що страждають на дизартрію 

8 8 

 Тема 2. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми та 

дорослими із системним недорозвиненням мовлення (ЗНМ, 

алалією, афазією).  

 

6 8 

 Тема 3. Методика проведення логоритмічних занять із 

заїкуватими дітьми 

8 10 

 Кредит 3. Гра, її місце та значення в корекційній роботі з 

дітьми із ТПМ 

  

 Тема  1. Гра, її місце та значення в корекційній роботі з 

дітьми із ТПМ. 

4 4 

 Тема 2. Ігри в логопедичній роботі з дітьми ФФНМ та 

раннім дитячим аутизмом  (РДА). 

6 10 

 Тема 3. Ігри в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ та 

заїканням. 

4 8 

 Тема 4. Особливості використання ігор у логопедичній 

роботі з подолання порушень писемного мовлення    

4 6 

Разом:  60 80 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Виготовлення дидактичних посібників, альбомів вправ для корекції 

звуковимови на заняттях з логоритміки 

10. Методи навчання 
1) Наочні (спотерження, ілюстрація, демонстрація,ТЗН); 

2) Словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, 

дискусія, лекція) 

3)  Практичні (вправи, практичні роботи, лабораторні роботи, робота з 

книгою); 

4)  Метод драматизації                                                 

11. Методи контролю 

Попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Контроль

на робота 

Іспи

т  

Накопичувал

ьні бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 25х2  300 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25    



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Александрова Н.П. Ритмическое воспитание. – М., 1924. 

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритміка. – М., 1995. 

3. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: ВЛАДОС, 1996. 

4. Гринер В.А. Логопедическая ритмика для дошкольников. – М., 1958. 

5.  Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1982. 

6. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у детей дошкольного 

возраста. – М., 1983. 

7. Сосна В.Ю., Рабиен Э.М. Ритмическая гимнастика. – К.: Рад. школа, 1992. 

8. Сторковская Л.В. Подвижные игры в терапии больных и ослабленных детей. – М.; 

1989. 

9. Заняття з логоритміки в групах для дітей із заїкуванням. Методичні рекомендації. /Під 

ред. А.В. Щолохової, Р.А. Юрової /. – К.: НМЦСО, 2000. 

10. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Спб.: Лань, 1996. 

11. Тычова Н.А. Логоритмика. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

Допоміжна: 
1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 1985. 

2. Руднева С.А. Ритмика. Музыкальное движение.- М., 1985. 

3. Волкова.Г.А. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи.- М., 1969. 

4. Александрова Н.Г. Ритмическое воспитание. - М.,1985. 

5. Волкова Г.А. Проявление заикания у детей дошкольного возраста // 
Дефектология - 1985 - № 9. 
 




