


 



Анотація. Вивчення дисципліни «Спецсемінар "Організація роботи з дітьми із 

фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» спрямоване на підготовку 

студентів до роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком 

мовлення у групах компенсуючого типу; формування уявлення про мовленнєві 

дефекти, розкриття змісту та форм логопедичної роботи з цією категорією 

дітей; формування умінь правильно добирати наочний матеріал для роботи з 

дітьми з ФФНМ. 

 

Ключові слова: фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, дислалія, 

дизартрія, ринолалія, дисфонія, фонематичне сприйняття 

 

Abstract. The study of the discipline "Special Seminar" Organization of work with 

children with phonetic and phonemic speech underdevelopment "is aimed at 

preparing students to work with children with phonetic and phonemic speech 

underdevelopment in groups of compensatory type, forming an idea of speech 

defects, children, the formation of skills to properly select visual material for working 

with children with FFNM. 

Key words: phonetic and phonemic speech underdevelopment, dyslalia, dysarthria, 

rhinolalia, dysphonia, phonemic perception  

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проєкт Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
7-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 10 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 

6 Ступінь: 

бакалавра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/

view.php?id=2091 

10 год. 

- 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні заняття, 

60 год. – самостійна робота (60 % / 40 %). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проєкт,  

Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

7-й 

Лекції 

10год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 

Лабораторні 

10  год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні заняття, 

60 год. – самостійна робота (33%/100%). 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: ознайомити студентів з методикою роботи з дітьми з фонетико-

фонематичним недорозвитком мовлення. 

Завдання курсу: 

 – надати студентам теоретичні знання щодо загальної характеристики мовленнєвих 

порушень: фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення в історичному аспекті, 

етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень 

мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого навчання та виховання; 

 – сформувати у студентів уміння правильно діагностувати вищеозначені мовленнєві 

вади та визначати ефективні шляхи корекційного впливу на розвиток дітей із ФФНМ; 

 – ознайомити студентів з питаннями організації логопедичної допомоги та 

профілактики ФФНМ.  

Передумови для вивчення дисципліни: Логопедія і неврологічні основи логопедії; 

Cпеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики; Психологія (спеціальна, 

порівняльна); Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія.  

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

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.  

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 освітньо-корекційного 

процесу в різних типах закладів.  

ПРН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-педагогічної 

діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та 

індивідуально-типологічних відмінностей. 

 ПРН9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних закладів освіти, 

спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у закладах загальної 

середньої освіти тощо.  

ПРН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми і 

засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК-8. Здатність працювати в команді.  

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

ІІ. Фахові:  

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження 

життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми 

потребами.  

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-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-10. Здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка виховує 

дитину з особливими освітніми потребами.  

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-15. Здатність аргументовано відстоювати власні професійні переконання, дотримуватись 

їх у власній фаховій діяльності.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. Стани розвитку.  

Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ  

Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку.  

Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у дітей молодшого шкільного 

віку. 

Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ.  

Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з вихователями та батьками 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ 

Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. Стани розвитку.  

Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ  

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  ІЗ ФФНМ 

Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку.  

Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у дітей молодшого шкільного 

віку. 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ.  

Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з вихователями та батьками 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ 

Тема 1. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з ФФНМ. Стани 

розвитку. 

16 2 4 2  10 

Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ. 14 2 2   10 

Усього 30 4 6 2  20 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ  



Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей 

дошкільного віку. 

16 2 2 2  10 

Тема 4.  Особливості корекційної роботи з 

подолання ФФНМ у дітей молодшого 

шкільного віку. 

14 2 2 2  8 

Усього 30 4 4 4  18 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 

Тема 5. Технології корекційної роботи з 

дітьми із ФФНМ 

16 2 2 2  10 

Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з 

вихователями та батьками. 

14 2  2  10 

Усього 30 4 2 4  20 

Усього годин: 90 10 10 10  60 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ 

Тема 1. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з ФФНМ. Стани 

розвитку. 

16 2    14 

Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ. 14  2   12 

Усього 30 2 2   26 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ  

Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей 

дошкільного віку. 

16  2   14 

Тема 4.  Особливості корекційної роботи з 

подолання ФФНМ у дітей молодшого 

шкільного віку. 

14   2  12 

Усього 30  2 2  26 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 

Тема 5. Технології корекційної роботи з 

дітьми із ФФНМ 

16   2  14 

Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з 

вихователями та батьками. 

14     14 

Усього 30 2  2  28 

Усього годин: 90 2 4 4  60 

 4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1. Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. 

Стани розвитку. 

2 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

2 Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. 2 

3 Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у 

дітей молодшого шкільного віку. 

2 



Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

4 

 

Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 2 

5 Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з вихователями та 

батьками. 

2 

Разом: 10 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1. Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. 

Стани розвитку. 

2 

Разом: 2 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1. Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. 

Стани розвитку. 

2 

2. Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ. 2 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

3. Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. 2 

4. Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у 

дітей молодшого шкільного віку. 

2 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

5. 

 

Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 2 

Разом: 10 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1. Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ. 2 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

2. Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. 2 

Разом: 4 

6. Теми лабораторних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. 

Стани розвитку. 

2 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

2 Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. 2 

3 Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у 

дітей молодшого шкільного віку. 

2 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

4 Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 2 

5 Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з вихователями та 2 



батьками. 

Разом: 10 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

1 Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у 

дітей молодшого шкільного віку. 

2 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

2 Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 2 

Разом: 4 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 № 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. 

Стани розвитку. 

10 

2 Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ 12 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

3 Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. 10 

4 Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у 

дітей молодшого шкільного віку. 

8 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

5 Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 10 

6 Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з вихователями та 

батьками. 

10 

Разом:  60 

Заочна форма навчання 

 № 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з ФФНМ  

1 Тема 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ. 

Стани розвитку. 

14 

2 Тема 2. Освіта і виховання дітей з ФФНМ 12 

Кредит 2. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей  із ФФНМ   

3 Тема 3. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. 14 

4 Тема 4.  Особливості корекційної роботи з подолання ФФНМ у 

дітей молодшого шкільного віку. 

12 

Кредит 3. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ  

5 Тема 5. Технології корекційної роботи з дітьми із ФФНМ 14 

6 Тема 6. Взаємозв’язок роботи логопеда з вихователями та 

батьками. 

14 

Разом:  80 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Виготовлення дидактичних посібників, альбомів вправ для корекції звуковимови. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1. Виконання завдання має бути виконано у вигляді посібників, виклад у науковому 

стилі, використання схем та таблиць. 

2. Залучити цитати, ілюстрації, приклади. 

3. Естетично оформлено. 

4. Розраховувати посібники на багаторазове використання дітьми. 



9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

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 

Форми поточного та підсумкового контролю. 

Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне 

оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 

засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Студенту виставляється відмінно, коли студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури. Аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Студенту виставляється дуже добре, коли студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати на достатньому рівні. 

Студенту виставляється добре, коли студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

але не має достатніх знань та вмінь для формування висновків, припускає несуттєві 

неточності. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати 

знання у стандартних ситуаціях. 

Студенту виставляється мінімально задовільно, коли студент володіє навчальним матеріалом 

поверхово та фрагментарно. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 100 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання  усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

11. Методи навчання 

1) Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація,ТЗН); 

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

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

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 60 300/100 

40 40 40 40 40 40 



4)  Метод драматизації                                                 

 

12. Рекомендована література 

Базова: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти [Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та 

ін.] ; наук. керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф.,  

д. пед. н. – К. : ТОВ «МЦФЕР–Україна», 2012. – 26 с. 

2. Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – К. : 

Видавничий Дім „Слово”, 2012. – 64 с.  

3. Нетьосов С.І. Використання програмно-апаратного забезпечення в процесі корекції 

вад слуху та мовлення у дітей [Електронний ресурс] / С.І. Нетьосов // Інформаційні 

технології і засоби навчання. – 2016 ‒ т. 54. ‒ № 4. – С. 72–82. – Режим доступу: http://journal. 

iitta.gov.ua 

4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех / Л.Г. Парамонова. – СПб.: Питер, 2004. – 352 

с. 

5. Рібцун Ю.В. Особливості фонематичної складової мовлення дітей середнього 

дошкільного віку із ФФНМ / Ю.В. Рібцун // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 

К., 2011. – № 18. – С. 208 – 212. 

6. Рібцун Ю.В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального 

закладу / Ю.В. Рібцун. – Харків: Основа, 2013. – 239 с. 

7. Савінова Н. В. Інноватика в логопедії. Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, III(36), Issue: 74, 2015. С.51-55. 

8. Синьов В. М., Шеремет М. К.. Основні тенденції модернізації підготовки 

корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології. 2015. № 7. С. 390-396. 

Допоміжна: 

1. Волкова Л.С. Логопедия.М.: «Владос», 2004. 

2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985. 

3. Орфинская В.К. О воспитании фонологических представлений в младшем школьном 

возрасте. Л., 1946. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 2002. 

5. Швачкин Н.Х.Развитие фонматического восприятия речи в раннем возрасте. М., 1948. 

13.Інформаційні ресурси 

1. www.logoped.in.ua 

2. http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/6711/ 

3. https://vseosvita.ua/course 

 

http://www.logoped.in.ua/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/6711/
https://vseosvita.ua/course

