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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логопедія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми бакалавра спеціальності  016 «Спеціальна освіта», спеціалізації 

«Логопедія». 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є такі види порушень мовлення, як дислексія, 

дисграфія та дизорфографія, а також, причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та попередження. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  

внутрішньосистемні: з педагогікою, різними галузями спеціальної педагогіки: сурдопедагогіки, 

тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки; методиками навчання рідної мови, математики; з логопедичної 

ритмікою, загальною і спеціальною психологією; 

міжсистемні: звʼязки з медико біологічними і лінгвістичними науками. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного мовлення 

2. Особливості діагностики порушень писемного мовлення 

3. Сучасні підходи до подолання порушень писемного мовлення 

4. Попередження порушень писемного мовлення у дошкільників та молодших школярів. 

5. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей із РВ, ЗПР, ДЦП та аутизмом. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Логопедія» є формування у здобувачів вищої освіти теоретико-

методологічних знань про такі види порушень мовлення, як дислексія, дисграфія та дизорфографія, про 

причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та попередження; надати практичні навички роботи з 

дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики мовленнєвих розладів; 

специфіку мовленнєвих порушень в умовах наявності розумової відсталості (РВ), затримки психічного 

розвитку (ЗПР), раннього дитячого аутизму (РДА), дитячого церебрального паралічу (ДЦП), про 

причини, що її викликають. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Логопедія» є: 

– надати студентам теоретичні знання щодо загальної характеристики порушень писемного 

мовлення, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки перебігу даних порушень 

мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого навчання та виховання; 

– сформувати у студентів уміння правильно діагностувати порушення писемного мовлення та 

визначати ефективні шляхи корекційного впливу в осіб різних вікових категорій із ТВМ; 

– ознайомити студентів з питаннями організації логопедичної допомоги та профілактики порушень 

писемного мовлення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- види мовленнєвих порушень (форми дислексій, дисграфій, дизорфографій), їх причини, 

механізми, структуру, симптоматику; методики корекційної роботи з подолання порушень писемного 

мовлення; зміст та організацію логопедичної допомоги дитячому та дорослому населенню в Україні з 

означеним вище мовленнєвими розладами; 

- особливості логопедичної роботи при ускладнених дефектах розвитку, таких як аутизм, вади 

слуху, зору, опорно-рухового апарату; зміст та організацію логопедичної допомоги дитячому та 

дорослому населенню в Україні. 

вміти: 

–  проводити  кваліфіковане  психолого-педагогічне  обстеження  з  метою визначення перебігу 

психічного розвитку, відповідності його віковим нормам, а також структурі дефекту в контексті певного 

розладу писемного мовлення; 

– володіти методами диференційованої діагностики для визначення виду порушень; 

– здійснювати корекційний вплив, володіти методами навчання та виховання дітей з різними 

порушеннями писемного мовлення; 

– впроваджувати в практику різні профілактичні засоби з метою попередження виникнення 

мовленнєвих вад або вторинних відхилень у психічному розвитку дитини; 

– здійснювати консультування дітей та дорослих з відхиленнями у мовленнєвому розвитку, їхніх 

батьків та педагогів з проблеми навчання, розвитку, життєвого та професійного самовизначення; 
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– володіти прийомами навчання дітей із зазначеними вище вадами мовлення навчальних предметів 

в загальноосвітніх та спеціальних корекційних закладах. 

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 195 год., з них 

42 год. – лекції, 28 год. – практичні заняття, самостійна робота – 125 год. Вивчення студентами 

навчальної дисципліни «Логопедія» завершується складанням екзамену. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змiстовий модуль 1. Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного мовлення 

 

Тема 1. Характеристика писемного мовлення з позицій психолінгвістичного підходу. 

Суть поняття ―писемне мовлення. Відмінність писемного мовлення від усного. Становлення механізмів 

писемного мовлення в онтогенезі. Психофізіологічні механізми письма та читання. Передумови 

формування писемного мовлення. 

Тема 2.  Загальна характеристика вад писемного мовлення. 

Клінічний, психофізіологічний, психолого-педагогічний та лінгвістичний аспекти вивчення порушень 

писемного мовлення. Етіологія та патогенез дисграфії, дислексії, дизорфографії 

Тема 3. Симптоматика дисграфії, дислексії, дизорфографії.  

Характеристика типових помилок писемного мовлення. Суть фонетичного принципу письма. Основні 

типи фонетичних помилок, причини та механізми їх виникнення. Графічні та оптико-просторові 

помилки писемного мовлення. Їх типи, причини та механізми. Суть морфологічного принципу письма. 

Типи, причини та механізми морфологічних та синтаксичних помилок. Орфографічна навичка. 

Психологічні та мовленнєві передумови оволодіння орфографічними уміннями та навичками. 

Особливості оволодіння орфографією молодшими школярами із ЗНМ. 

Тема 4. Класифікація дисграфії, дислексії та дизорфографії. 

Огляд та характеристика різних класифікацій порушень писемного мовлення. Характеристика порушень 

письма та читання у дітей із вадами звукової системи мови. Порушення письма та читання у дітей із 

ЗНМ та НЗНМ. 

Змiстовий модуль 2. Особливості діагностики порушень писемного мовлення 

Тема 5. Логопедичне вивчення дітей з помилками у процесі читання та письма. 

Вивчення писемної продукції дітей із ФФНМ та ЗНМ. Обстеження  

мовленнєвих процесів у дітей із дисграфією, дислексією. та дизорфографією. Особливості сприймання 

мовлення на сенсорно-перцептивному рівні. Дослідження лексико - граматичної сторони мовлення та 

стану зв’язного мовлення. 

Тема 6. Діагностика дисграфії, дислексії, дизорфографії. 

Вивчення немовленнєвих процесів та розумових операцій у дітей із дисграфією, дислексією та 

дизорфографією. Дослідження стану сформованості орфографічних умінь та навичок. 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні підходи до подолання порушень писемного мовлення 

 

Тема 7. Методика подолання фонетичних помилок у письмі дітей із дисграфією. 

Усунення помилок на заміну та змішування літер. Розвиток сприймання мовлення на сенсорно-

перцептивному рівні. Усунення помилок на пропуски, перестановки та додавання літер. Методика 

формування навичок фонематичного аналізу та синтезу. 

Тема 8. Методика подолання графічних та оптико-просторових помилок у письмі молодших 

школярів. 

Формування гностико-праксичних функцій. Методика розвитку зорово-просторового сприймання, 

уявлень, зорового аналізу та синтезу. Розвиток та корекція ручної моторики у дітей з вадами письма. 

Тема 9. Корекційна робота з подолання морфологічних та синтаксичних помилок у дітей із 

дисграфією та дизорфографією. 

Формування морфологічних та синтаксичних узагальнень, аналізу та синтезу у дітей із ЗНМ, які мають 

порушення читання та письма. Логопедична робота над наголосом. Корекція порушень лексико-

граматичної сторони мовлення у дітей із дисграфією, дислексією та дизорфографією. Логопедична 

робота над зв’язним мовленням. 

Тема 10. Корекція та розвиток психічних процесів та розумових операцій у дітей із дисграфією, 

дислексією та дизорфографією. 

Корекційна робота  з розвитку  мовно-слухової, зорової,  моторної пам’яті;  
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оптико-просторового гнозису, слухової та зорової уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення, класифікації, дії за аналогією, симультанно-сукцесивних функцій на 

логопедичних заняттях. 

 

Змістовий модуль 4. Попередження порушень писемного мовлення у дошкільників та молодших 

школярів 

Тема 11. Формування готовності до навчання грамоти у дошкільників із недостатнім рівнем 

розвитку передумов письма. 

Вивчення готовності до навчання грамоти у дітей старшого дошкільного віку. Корекція порушень 

фонетико-фонематичної сторони мовлення. Формування навичок фонематичного, складового, 

морфологічного та синтаксичного аналізу та синтезу. Корекція та розвиток оптико-просторових уявлень, 

зорового аналізу та синтезу. Корекція та розвиток дрібної моторики пальців рук на заняттях грамоти, 

образотворчої діяльності. Зміст корекційної логопедичної роботи з формування лексико-граматичної 

сторони мовлення у старших дошкільників. Розвиток морфологічних та синтаксичних узагальнень. 

Розвиток та корекція психічних функцій та розумових операцій, що забезпечують оволодіння читанням 

та письмом. 

Тема 12. Організація логопедичної роботи з профілактики порушень писемного мовлення у 

молодших школярів. 

Логопедичне заняття як основна форма організації корекційної роботи з дітьми-дисграфіками та 

дислексиками. Взаємозв’язок фронтальної та індивідуальної роботи з подолання вад читання та письма. 

Види планування корекційної роботи. Структура та зміст логопедичних занять. Загальна характеристика 

методів, прийомів, засобів формування та корекції писемного мовлення. 

 

Змістовний модуль 5. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей із РВ, ЗПР, ДЦП та аутизмом 

 

Тема 13. Порушення мовленнєвого розвитку у дітей із РВ та ЗПР. 

Особливості мовленнєвого розвитку РВД. Механізми порушень мовленнєвого розвитку при олігофренії. 

Особливості мовленнєвого розвитку РВД. Вади фонетичної сторони мовлення. Порушення лексики. 

Порушення граматичної будови мови. Порушення зв’язного мовлення. Особливості порушень 

писемного мовлення у РВ школярів. Структура дефекту у дітей із затримкою психічного розвитку 

(мовленнєва і немовленнєва симптоматика). Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР. 

Розвиток мовлення і мислення у дітей із ЗПР. Вплив інтелектуального розвитку дитини на процес 

розвитку мовлення. Класифікація дітей із ЗПР із урахуванням їх мовленнєвих порушень. 

Тема 14. Порушення мовленнєвого розвитку у дітей із ДЦП. 

Сучасні погляди на структуру дефекту при ДЦП. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ДЦП. 

Розвиток мовлення і мислення у дітей із ДЦП. 

Тема 15. Порушення мовленнєвого розвитку у дітей із раннім дитячим аутизмом. 

Сучасні погляди на структуру дефекту при РДА. Психолого-педагогічна характеристика дітей із РДА. 

Розвиток мовлення і мислення у дітей із РДА. 

 

3. Рекомендована література 

Базова: 
1. Бартєнєва Л. І. Передумови формування орфографічної навички у дітей дошкільного віку з НЗНМ // 
Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 1. – К.: Актуальна освіта, 2004.  
2. Бартєнєва Л. Мовленнєва готовність семирічок із НЗНМ до засвоєння норм правопису // 
Дефектологія. – 2000.- № 1. – с. 34 - 38.  
3. Бартєнєва Л. Підготовка дітей до оволодіння грамотним письмом // Дефектологія. – 2002. - № 2. – 
с. 32.  
4. Винокур А.С. Навчання зв’язної мови учнів-дисграфіків 5 класу логопедичної школи. -К., 1971.  
5. Данілавічютє Е.А. Методика подолання фонемографічних відхилень молодших школярів з ДЦП // 

Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 1. – К.: Актуальна освіта, 2004.  
6. Эльконин Д.Б. Формирование умственного действия звукового анализа слов у детей дошкольного 
возраста // Доклады АПН РСФСР, Вып. 1. – 1957.   
7. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. для 
логопедов. – М.: Просвещение, 1991.  
8. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте: Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1991.    
9. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – 
К.:Видав.Дім «Слово», 2010. – 499- 643.   
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10. Лурия А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования: Учебное пособие. – М.: 
Издательский центр „Академия‖, 2002.  
11. Пічугіна Т.В. Рання діагностика дітей із дислексією та дисграфією (методичні рекомендації) // 
Дефектологія, - 1998. - № 1. – с. 6 – 13. 
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