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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета навчального курсу: формування уявлень студентів про писемне мовлення як 

складну форму психічної діяльності людини, про структуру дефекту при різних формах 

дисграфії, дислексії, дискалькулії, про корекційні стратегії подолання порушень писемного 

мовлення і рахункових операцій. 

Завдання навчальної дисципліни:  

 дати уявлення про психологічні, психофізіологічні, психолінгвістичні структури 

процесів читання, письма та рахункових операцій; 

 познайомити студентів з сучасними концепціями, що відбивають погляди на природу, 

механізми, прояви дисграфії, дислексії, дискалькуліі; 

 дати уявлення про стан базисних складових писемного мовлення при його порушеннях; 

 дати уявлення про критерії диференціальної діагностики різних форм дисграфії, 

дислексії, дискалькулії; 

 сформувати навички орієнтації в сучасних методиках подолання порушень писемного 

мовлення і рахункових операцій. 

 виховання професійної культури в організації та побудові конструктивних взаємодій у 

різних розвиваючих психолого-педагогічних ситуаціях;  

 розвиток гуманістичних ціннісних орієнтацій у ході реалізації професійної діяльності;  

 формування прагнення до вдосконалення професійної компетентності; 

 виховання професійного інтересу до науково-практичної діяльності та творчого 

підходу до її організації. 

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні: 

знати:  

 етіологію, патогенез, симптоматику порушень писемного мовлення і рахункових 

операцій; 

 класифікацію основних форм порушень письма, читання і рахунку; 

 параметри розмежування дисграфії і дісорфографії; 

 основні принципи організації та зміст методик щодо подолання порушень писемного 

мовлення і порушень рахункових операцій у дітей; 

 специфіку корекційно-логопедичної роботи з подолання дисграфії, дислексії, 

дискалькулії в учнів із ФФП, із ЗНМ, із ЗПР, інтелектуальною недостатністю; 

 організацію і зміст діяльності логопеда на шкільному логопункті. 

вміти:  

 проводити діагностику дисграфій, дислексій, дискалькулій, класифікувати помилки 

на письмі, при читанні і при рахунку, диференціювати дисграфії, дислексії, діскалькулії з 

тимчасовими труднощами на початкових етапах навчання грамоті, математиці, виявляти 

схильність до порушень писемного мовлення та рахункових операцій у дошкільнят; 

 визначати основні напрями, зміст, методи і прийоми корекційно-логопедичної 

роботи з подолання різних форм дисграфії, дислексії, дискалькулії з урахуванням механізмів 

порушення; 

 самостійно здійснювати аналіз наукової літератури з проблеми порушень писемного 

мовлення і порушень рахункових операцій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти  повинні досягнути 

таких результатів навчання (компетентностей): 

 соціально-особистісними (здатність учитися, креативність, здатність до системного 

мислення, адаптивність і комунікабельність, турбота про якість виконуваної роботи);  

 загальнонауковими (базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін);  

 інструментальними (володіння диференційованими логопедичними технологіями, 

методами і засобами корекції та усунення мовленнєвих порушень у дітей, підбір прийомів і 

методів корекції мовленнєвих порушень у дітей);  



 професійними (розуміння науково-теоретичних основ професії, цілісне бачення 

корекційно-освітніх процесів і тенденцій; базові уявлення про категорії осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, які є суб’єктами корекційної освіти; розуміння значення 

комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг; володіння методами 

спостереження, опису, ідентифікації, класифікації порушень психофізичного розвитку; сучасні 

уявлення про принципи організації, навчально-методичного забезпечення, та механізми 

практичної роботи з особами, які мають порушення усного та писемного мовлення; здатність 

застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану мовленнєвого 

розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх послуг; уявлення про зміст корекційної 

роботи з різними групами осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку та диференційованими 

методами корекційно-компенсаторної, реабілітаційної, розвиткової, попереджувальної роботи з 

ними; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в команді);  

 спеціалізовано-професійними (здатність використовувати професійно-профільовані 

знання для виявлення осіб з порушеннями психофізичного розвитку та відбору їх у заклади 

корекційної освіти; здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

діагностичному обстеженні осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність 

використовувати професійно-профільовані знання у визначенні етіології, симптоматики, 

патогенезу, психологічних механізмів порушень психофізичного розвитку; здатність 

використовувати професійно-профільовані знання при визначенні рівня психофізичного 

розвитку осіб, що потребують корекційної освіти; прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-

педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних послугах; здатність 

використовувати професійно-профільовані знання при здійсненні інформаційної роботи серед 

населення, стосовно питань корекційної освіти; здатність організовувати та здійснювати 

навчальну, корекційну, розвиткову та виховну роботу з особами, які мають порушення 

психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових та індивідуальних 

особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання та виховання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                          

Змістовий модуль 1. Теоретико-педагогічне вивчення дітей із специфічними 

розладами шкільних навичок 

 

Тема 1.  Історія порушень писемного мовлення 

Уявлення О. Куссмауля про порушення читання і письма. Розгляд порушень читання і 

письма як самостійної патології мовленнєвої діяльності. Погляди західноєвропейських учених 

кінця XIX - початку XX століття на проблему порушення писемного мовлення (Ф.В. Варбург, 

П. Раншбург, Є. Іллінг, О. Ортон). Науковий розвиток проблеми порушень письма і читання в 

30-60 роках XX століття. Внесок С.С. Мнухіна, Ф. А. Рау, М. Ю. Хватцева, Р. М. Боскис, 

Р. Є. Левіної у розвитку наукових уявлень про порушення письма і читання та їх корекції. 

Сучасний етап вивчення порушень писемного мовлення. Проблеми термінології.  

 

Тема 2. Порівняльна характеристика усного та писемного мовлення 

Психологічний зміст усного та писемного мовлення. Погляди Л. С. Виготського на 

процеси усного, писемного і внутрішнього мовлення. Психологічні особливості писемного 

мовлення. Специфіка засвоєння писемного мовлення в онтогенезі. Передумови для засвоєння 

писемного мовлення. 

 

Тема 3. Психологія засвоєння читання 

Визначення поняття «читання». Психофізіологічні механізми процесу читання. Основні 

психічні операції читання. Мозгова організація процесу читання. Відмінності процесів читання 

та письма. Зорова організація процесу читання. Ступені становлення навичок читання у дітей 

(за Т. Г. Єгоровим). Взаємовідносини між технічною та смисловою сторонами читання в 

процесі його становлення. Техніка читання і її вікові норми. Поняття «вік читання». Умови 

формування навичок читання і письма в нормі. Навчання читанню в ранньому віці. Швидкісне 

читання. 

 

Тема 4. Психологія оволодіння письмом 

Визначення поняття «письмо». Операції письма. Види письма і його основні навички. 

Відмінності письма від писемного мовлення. Писемне мовлення - складна форма мовленнєвої 

діяльності. Психофізіологічні механізми письма. Процес письма з точки зору концепції 

функціональних систем П. К. Анохіна. Структура процесу письма. Значення праць А. Р. Лурія у 

вивченні механізмів письма. Мозкова організація процесу письма. Почерк. Умови для 

успішного оволодіння навичками письма. Порівняльних аналіз читання та письма. 

 

Модуль 2. Особливості порушень специфічних розладів шкільних навичок: 

етіологія, патогенез, симптоматика, класифікація 

Тема 5. Етіологія і патогенез дислексій, дисграфій, дискалькулій 

Порушення писемного мовлення у дітей (дисграфія, дислексія), порушення рахункових 

операцій (дискалькулія), статистичні дані про їх поширеність. Порушення письма, читання, 

рахункових операцій і спадкова схильність. Екзогенні  фактори, що ведуть до дисграфії, 

дислексії, дискалькулії. Внесок соціальних, середовищних чинників в порушення читання, 

письма та рахункових операцій. 

Роль наукових досліджень Р. Є. Левіної у розвиток теоретичних уявлень про порушення 

письма і читання у дітей з мовленнєвими порушеннями. Проблеми термінології.  

Фізіологічний, психологічний, лінгвістичний аспекти механізмів порушення читання. 

Сучасні погляди на механізми дислексії. Фізіологічний, психологічний, лінгвістичний аспекти 

механізмів порушення письма. Сучасні погляди на механізми дисграфій. Фізіологічний, 

психологічний, лінгвістичний аспекти механізмів порушення рахункових операцій. Сучасні 

погляди на механізми дискалькулій. 

Розпад навичок письма, читання і рахункових операцій у результаті афазії (аграфія, 

алексія, акалькулія, дисграфія, дислексія, дискалькулія). 



Тема 6. Симптоматика дислексій, дисграфій, дискалькулій. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей, що мають порушення писемного мовлення і рахункових операцій 

Стан вербальних і невербальних психічних функцій у дітей з порушеннями писемного 

мовлення та рахункових операцій. Дефекти усного мовлення та порушення письма і читання. 

Дисграфія і дислексія при білінгвізмі. Порушення пам'яті і порушення письма і читання. 

Порушення письма і читання і латералізації сенсомоторних функцій (ліворукість, переучена 

ліворукість, вимушена ліворукість). Порушення зорово-просторового орієнтування і порушення 

письма, читання і рахункових операцій. Порушення просторово-часової послідовності і 

порушення письма, читання і рахункових операцій. Моторні розлади і порушення письма, 

читання, рахунку. 

Загальна характеристика помилок на письмі, при читанні і під час рахунку. Специфічні 

помилки письма і «помилки зростання». Помилки читання: види, механізми, приклади. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями письма і читання. Провокуючі 

фактори дискалькулії. 

 

Тема 7. Класифікація дислексій 

Класифікація дислексій (Р. Беккер, С. Борель-Мезоні, О. А. Токарєвої,   М. Ю. Хватцева, 

А. Н. Корнєва, Р. І. Лалаєвої): основа, виокремлювані форми, їх характеристика. Порівняльний 

аналіз різних класифікацій. 

 

Тема 8. Класифікація дисграфій 

Класифікація дисграфій (О. А. Токарєвої, М. Ю. Хватцева, А. Н. Корнєва,  Р. І. Лалаєвої): 

основа, виокремлювані форми, їх характеристика. Порівняльний аналіз різних класифікацій. 

Дисграфія і дісорфографія. Дисграфія: визначення, види. 

 

Тема 9. Класифікація дискалькулій 
Класифікація дискалькулії: основа, виокремлювані форми, їх характеристика. 

Порівняльний аналіз різних класифікацій. Дискалькулія і акалькулія. Дискалькулія: визначення, 

види. 

 

Модуль 3. Корекційна робота з подолання порушень у дітей специфічних розладів 

шкільних навичок 

 

Тема 10. Обстеження учнів з порушеннями писемного мовлення та рахункових 

операцій 

Завдання, принципи, форми, методи обстеження дітей з порушеннями читання, письма 

та рахунку. Збір анамнестичних даних і аналіз медичної документації. Характеристика стану 

усного мовлення учнів з дисграфією, дислексією. Обстеження читання, письма та рахунку. 

Обстеження невербальних вищих психічних функцій, які є базисними для формування навичок 

письма і читання. Раннє виявлення схильності до порушень писемного мовлення та рахункових 

операцій. Аналіз результатів обстеження та їх врахування при комплектуванні групи учнів, що 

зараховуються на логопедичний пункт. 

 

Тема 11. Методика логопедичної роботи з усунення і профілактиці порушень 

писемного мовлення і рахункових операцій 

Основні принципи логопедичної роботи при корекції дисграфій, дислексій, 

дискалькулій. Комплексне подолання порушень письма, читання і рахунку. Корекція порушень 

звуковимови і фонематичного сприйняття. Зміцнення звуко-буквених зв'язків. Розвиток 

навичок мовного аналізу і синтезу. Формування лексико-граматичного ладу мовлення. Корекція 

недосконалого навичка читання. Формування розуміння тексту. Корекція порушень зорового 

сприйняття, аналізу, синтезу, зорово-просторових уявлень. Розвиток дрібної моторики, зорово-

моторної координації. Подолання дисорфографії. Аналіз існуючих методик корекції дисграфії, 

дислексії і дискалькулії. 



Формування функціонального базису навичок читання, письма та рахунку. 

Попередження порушень писемного мовлення і рахункових операцій. 

 

Тема 12. Порушення писемного мовлення та рахункових операцій у різних 

категорій дітей 

Особливості порушення читання і письма у дітей із ФФП. Специфіка корекційної роботи 

з усунення порушень писемного мовлення у дітей із ФФП. Порушення писемного мовлення у 

школярів з ринолалією; методика корекційної роботи з такими дітьми. Особливості прояви 

порушень читання, письма та рахунку у дітей з дизартрією. Специфіка корекції дисграфій, 

дислексій, дискалькулій у школярів з дизартрією. 

Характеристика дисграфій, дислексій, дискалькулій в учнів із ЗНМ; особливості 

логопедичної роботи. 

Характеристика порушень письма, читання і рахунку в учнів із ЗПР. Особливості 

подолання дисграфій, дислексій, дискалькулій у дітей із ЗПР. 

Порушення писемного мовлення та рахункових операцій у школярів з інтелектуальною 

недостатністю. Логопедична робота з усунення порушень письма, читання і рахунку у дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

 

Тема 13. Організація логопедичної роботи з корекції порушень писемного мовлення і 

рахункових операцій в умовах логопедичного пункту 
Організація та утримання логопедичної роботи на шкільному логопункті. Проведення 

масового обстеження учнів початкових класів. Індивідуальне обстеження. Комплектування 

груп. Організація і проведення корекційно-логопедичних занять. Планування занять 

(перспективне, тематичне, індивідуальне). Документація та обладнання логопедичного пункту. 

Методична робота вчителя-логопеда. Взаємопов'язана робота логопеда, педагога, психолога, 

батьків. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л пр ср 

1 90 16 14 60 

Модуль 1. Теоретико-педагогічне вивчення дітей із специфічними розладами 

шкільних навичок 

1.  Історія порушень писемного мовлення 5 - - 5 

2.  Порівняльна характеристика усного та писемного мовлення 5 - - 5 

3.  Психологія засвоєння читання 7 1 1 5 

4.  Психологія оволодіння письмом 7 1 1 5 

Разом за змістовим модулем 1 24 2 2 20 

Модуль 2. Особливості порушень специфічних розладів шкільних навичок: етіологія, 

патогенез, симптоматика, класифікація 

5.  Етіологія і патогенез дислексій, дисграфій, дискалькулій 6 1 1 4 

6.  Симптоматика дислексій, дисграфій, дискалькулій. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей, що мають 

порушення писемного мовлення і рахункових операцій 

6 1 1 4 

7.  Класифікація дислексій 6 1 1 4 

8.  Класифікація дисграфій 6 1 1 4 

9.  Класифікація дискалькулій 6 1 1 4 

Разом за змістовим модулем 2 30 5 5 20 

Модуль 3. Корекційна робота з подолання порушень у дітей специфічних розладів 



шкільних навичок 

10.  Обстеження учнів з порушеннями писемного мовлення та 

рахункових операцій 

9 2 2 5 

11. Методика логопедичної роботи з усунення і профілактиці 

порушень писемного мовлення і рахункових операцій 

9 2 2 5 

12. Порушення писемного мовлення та рахункових операцій у 

різних категорій дітей 

9 2 2 5 

13. Організація логопедичної роботи з корекції порушень 

писемного мовлення і рахункових операцій в умовах 

логопедичного пункту 

9 3 1 5 

Разом за змістовим модулем 3 36 9 7 20 

Усього 90 16 14 60 

 

 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д
и

н
 

Модуль 1. Теоретико-педагогічне вивчення дітей із специфічними розладами 

шкільних навичок 

1 Тема 3. Психологія засвоєння читання 

1. Розкрити структуру процесу читання.  

2. Розкрити етапи формування навичок читання в нормі. 

1 

2 Тема 4. Психологія оволодіння письмом 

1. Розкрити структуру процесу письма та основні закономірності 

формування досвіду письма в нормі. 

1 

Модуль 2. Особливості порушень специфічних розладів шкільних навичок: 

етіологія, патогенез, симптоматика, класифікація 

3 Тема 5. Етіологія і патогенез дислексій, дисграфій, дискалькулій 

1. Розкрити сучасні уявленнями про етіологію дислексій, дисграфій і 

дискалькулій. 

2. Описати основні концепції механізмів виникнення дислексій, дисграфій 

і дискалькулій. 

1 

4 Тема 7. Класифікація дислексій 

1. Познайомити з різними класифікаціями дислексій; закріпити знання про 

симптоматику порушень читання. 

1 

5 Тема 6.  Симптоматика дислексій, дисграфій, дискалькулій. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей, що мають порушення 

писемного мовлення і рахункових операцій 

1. Визначити помилки читання: види, механізми, приклади.  

2. Розкрити психолого-педагогічну характеристику дітей з порушеннями 

письма і читання.  

3. Описати провокуючі фактори дискалькулії. 

1 

6 Тема 8. Класифікація дисграфій 

1. Розкрити різні класифікації дисграфій; закріпити знання про 

симптоматику порушень письма. 

1 

7 Тема 9. Класифікація дискалькулій 

1. Розкрити різні класифікації дискалькулій; закріпити знання про 

симптоматику рахункових операцій. 

1 



Модуль 3. Корекційна робота з подолання порушень у дітей специфічних розладів 

шкільних навичок 

8 Тема 10. Обстеження учнів з порушеннями писемного мовлення та 

рахункових операцій 

1. Визначити мету, завдання, зміст, методичні прийоми обстеження дітей з 

порушеннями писемного мовлення та рахункових операцій.  

2. Закріпити практичні навички збору та аналізу даних обстеження. 

Закріпити навички складання логопедичного висновку та оформлення 

мовленнєвої карти.        

2 

9 Тема 11. Методика логопедичної роботи з усунення і профілактиці 

порушень писемного мовлення і рахункових операцій 

1. Дати поняття про завдання, принципи, методи логопедичної роботи з 

усунення і профілактиці дислексій, дисграфій, дискалькулій.  

2. Закріпити практичні вміння і навички корекційної роботи з подолання і 

профілактиці порушень писемного мовлення. 

2 

10 Тема 12. Порушення писемного мовлення та рахункових операцій у 

різних категорій дітей 
1. Вивчити особливості прояву порушень письма, читання і рахунку у 

різних категорій дітей з різними видами мовленнєвої патології.  

2. Ознайомитися зі специфікою корекційної роботи. 

2 

11 Тема 13. Організація логопедичної роботи з корекції порушень 

писемного мовлення і рахункових операцій в умовах логопедичного 

пункту 

1. Володіти організацією роботи логопеда на шкільному логопункті; 

специфікою корекції порушень писемного мовлення. Володіти 

документацією логопункту і правилами її ведення.  

2. Закріпити практичні навички планування логопедичної роботи. 

1 

ВСЬОГО 14 

 

 
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 1. Складіть таблицю прикладів піктографічного і ієрогліфічного 

письма. 

5 

2 2 1. Проведіть порівняльний аналіз усного та писемного 

мовлення. Дані занесіть в таблицю.  

2. Складіть конспект роботи Л.С. Виготського «Мислення і 

мовлення». 

5 

3 3 1. Складіть схему процесу читання як виду мовленнєвої 

діяльності. Позначте на схемі кори головного мозку області, які 

беруть участь у реалізації процесу читання.  

2. Складіть конспект роботи Т. Г. Єгорова «Психологія 

оволодіння навичкою читання». 

5 

4 4 1. Складіть схему процесу письма як виду мовленнєвої 

діяльності. Позначте на схемі кори головного мозку області, які 

беруть участь у реалізації процесу письма.  

2. Складіть конспект роботи О. Р. Лурія «Нариси 

психофізіології письма».  

3. Проведіть порівняльний аналіз структури процесів письма і 

читання. 

5 



5 5 1. Складіть зведену таблицю факторів, що призводять до 

порушень писемного мовлення.  

2. Визначте дітей «групи ризику» по виникненню порушень 

писемного мовлення. 

4 

6 6 1. Складіть конспект роботи Садовникова І. М. «Порушення 

писемного мовлення у молодших школярів».  

2. Проаналізуйте письмові роботи учнів молодших класів. 

Виявіть дисграфічні помилки.  

3. Проаналізуйте помилки та труднощі рахункових операцій у 

дітей молодшого шкільного віку. 

4 

7 7 1. Заповніть таблицю форм дислексії.  

2. Проаналізуйте зразок читання дитини з дислексією. 

4 

8 8 1. Проаналізуйте письмові роботи учнів і виділіть помилки, що 

зустрічаються при дисграфії. Визначте форму дисграфій. 

2. Проаналізуйте письмові роботи учнів і виділіть орфографічні 

(дисорфографічні помилки).  

3. Заповніть таблицю за формами дисграфії. 

4 

9 9 1. Проаналізуйте математичні роботи учнів і виділіть помилки, 

що зустрічаються при дискалькулії. Визначте форму 

дискалькулій. 

4 

10 10 1. Складіть схему обстеження читання, письма, рахункових 

операцій у дітей (підготовча група дитячого садка, початкові 

класи загальноосвітніх та допоміжних шкіл).  

2. Зіставте мовленнєві карти, використовувані в дитячому 

садку і на шкільному логопункті.  

3. Підготуйте дидактичний матеріал для обстеження 

писемного мовлення у дітей.  

4. Проведіть порівняльний аналіз результатів логопедичного 

обстеження при різних формах дислексій, дисграфій, 

дискалькулій, використовуючи мовленнєві карти. 

5. Проаналізуйте причини виникнення порушень письма, 

читання і рахунку, використовуючи дані анамнезу мовленнєвих 

карт.  

6. Проведіть обстеження учнів початкових класів на 

логопункті при загальноосвітній школі.  

7. Зіставте ступінь вираженості утруднень в писемному 

мовленні, рахункових операціях і рівень розвитку усного 

мовлення.  

8. Проведіть роботу в підготовчій групі дитячого садка з 

метою раннього виявлення схильності до порушень писемного 

мовлення у дітей.  

9. Складіть перспективний план роботи з обстеженою 

дитиною. 

5 



11 11 1. Підготуйте дидактичний матеріал для використання в 

логопедичної роботі при усуненні дислексій, дисграфій. 

дискалькулій.  

2. Підготуйте повідомлення для вихователів дитячих 

садочків і батьків на тему: «Фонематичний слух та  його розвиток 

у дітей дошкільного віку».  

3. Підготуйте рекомендації вихователям і батькам з 

підготовки дітей до навчання грамоті.  

4. Складіть конспекти занять по корекції різних форм 

дислексій, дисграфій. дискалькулій.  

5. Складіть конспект заняття з попередження порушень 

писемного мовлення. 

5 

12 12 1. Складіть конспект фронтального заняття з корекції читання і 

письма в групі дітей із порушеннями писемного мовлення 

обумовленими ФФП.  

2. Складіть конспект фронтального заняття з корекції 

граматичного ладу мовлення в групі дітей із дислексією, 

дисграфією, обумовленими ЗНМ.  

3. Складіть конспект індивідуального заняття з корекції 

письма і читання у дитини з ринолалією.  

4. Складіть конспект бесіди для батьків на тему: «Як 

підготувати дитину з дизартрією до оволодіння письмом».  

5. Проаналізуйте письмові роботи учнів. Виходячи із 

симптомів порушень письма, визначте вид порушення усного 

мовлення. 

6. Підготуйте повідомлення на тему: «Порушення писемного 

мовлення у дітей із ЗПР. Особливості логопедичної роботи », 

«Порушення письма і читання у школярів з інтелектуальною 

недостатністю. Специфіка усунення дисграфій, дислексій, 

дискалькулій». 

5 

13 13 1. Проаналізуйте організацію та утримання логопедичної 

роботи на шкільному логопункті.  

2. Розкрийте обстеження учнів початкових класів. 

Індивідуальне обстеження. Комплектування груп. Організація і 

проведення корекційно-логопедичних занять. Планування занять 

(перспективне, тематичне, індивідуальне). 

3. Проаналізуйте документацію та обладнання логопедичного 

пункту.  

4. Розкрийте методичну роботу вчителя-логопеда. 

Розкрийте як взаємопов'язана робота логопеда, педагога, 

психолога, батьків. 

5 

ВСЬОГО 60 

 

 

 

 
7.   МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік. 

 Методи письмового контролю: самостійна робота, модульне письмове тестування; 

звіт, реферат, есе, презентації. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 



Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної 

спрямованості контролю.  

Навчальні досягнення студентів освітнього ступеня «магістр» із дисципліни 

«Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь 

та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на семінарських і 

практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, диференційованому заліку, 

іспиті.  

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль – застосовується як передумова для успішного планування і 

керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань студентів для 

планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль – є органічною частиною всього педагогічного процесу і слугує 

засобом виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу.  

3. Проміжний контроль – дозволяє перевірити ступінь засвоєння матеріалу після 

закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль – застосовується після вивчення студентом усього обсягу 

вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить диф. залік. 

Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі поурочного та рейтингового оцінювання 

є: 

 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

 

Перелік питань з дисципліни 

 

1. Розкрийте сутність корекційно-логопедичної роботи з усунення кінетичних помилок. 

2. Розкрийте сутність корекційних програм з подолання порушень писемного мовлення. 

3. Виділіть особливості порушення читання у дітей із ЗПР. 

4. Виділіть особливості подолання порушень читання у дітей із ЗПР. 

5. Виділіть особливості порушення письма у дітей із ЗПР. 

6. Розкрийте специфіку корекційної роботи з подолання порушень письма у дітей із ЗПР. 

7. Охарактеризуйте підготовку дітей із ЗНМ до навчання грамоті. 

8. Охарактеризуйте підготовку дітей з ФФП до навчання грамоті. 

9. Виділіть особливості порушення читання у дітей з інтелектуальною недостатністю. 

10. Розкрийте специфіку корекційної роботи з подолання порушень читання у дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

11. Виділіть особливості порушень письма у дітей з інтелектуальною недостатністю. 

12. Розкрийте специфіку корекційної роботи з подолання порушень письма у дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

13. Дайте визначення поняттю оптична дислексія. Механізми, симптоматика. Методика 

корекційної роботи. 

14. Дайте визначення поняттю аграматична дислексія. Механізми, симптоматика. 

Методика корекційної роботи. 

15. Дайте визначення поняттю фонематична дислексія. Механізми, симптоматика. 

Методика корекційної роботи. 

16. Дайте визначення поняттю семантична дислексія. Механізми, симптоматика. 

Методика корекційної роботи. 



17. Дайте визначення поняттю мнестична дислексія. Механізми, симптоматика. 

Методика корекційної роботи. 

18. Дайте визначення поняттю оптична дисграфія. Механізми. Симптоматика. Методика 

корекційної роботи. 

19. Опишіть кінетичні помилки у дітей. Механізми. Методика подолання кінетичних 

помилок. 

20. Дайте визначення аграматичній дисграфії. Механізми. Симптоматика. Методика 

корекційної роботи. 

21. Розкрийте дисграфію на ґрунті порушення фонемного розпізнавання. Механізми. 

Симптоматика. Методика корекційної роботи. 

22. Розкрийте дисграфію на грунті порушення мовного аналізу і синтезу. Механізми. 

Симптоматика. Методика корекційної роботи. 

23. Розкрийте артикуляторно-акустичну дисграфію. Механізми. Симптоматика. 

Методика корекційної роботи. 

24. Дайте визначення акалькулії і дискалькуліі. Розкажіть про первинну та вторинну 

акалькулію. 

25. Назвіть причини виникнення діскалькулій у дітей. Які порушення рахункових 

операцій відносяться до симптоматиці діскалькулій? 

26. Розкажіть про концептуальні підходи до механізмів виникнення діскалькуліі. 

27. Які класифікації діскалькулій вам відомі? 

28. Наведіть приклади специфічних порушень рахункових навичок у процесі вирішення 

арифметичних завдань при лобовій акалькулії з книги Цвєткової Л. С. «Нейропсихологія 

рахунку, письма і читання: порушення і виховання». 

29. Наведіть приклади того, як використання Монтессорі-педагогіки і Монтессорі-терапії 

може сприяти корекції порушень в оволодінні лічильної діяльності.  

30. Розкрийте сутність програм і методик щодо подолання порушень писемного 

мовлення. 

31. Дайте визначення поняттю дісорфографія, її механізми. Система корекційної роботи 

з подолання. 

32. Дайте психолого-педагогічну характеристику дітей з порушеннями писемного 

мовлення. 

 

 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 Підсумкова 

оцінка 

Практичні заняття (20 б) 

 

4 8 8 100 

Самостійна робота (80 б) 

 

20 25 35 

 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та самостійної роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу ‒1-5 балів. 

1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять ‒1-5 балів. 

1.3. Використання додаткових літературних джерел, анотації статей ‒ 1-5 балів. 

1.4. Підготовка реферату ‒ 1-5 балів. 

1.5. Підготовка наукового повідомлення ‒1-5 балів. 

1.6. Самостійне опрацювання окремих питань ‒ 1-5 балів. 

1.7. Тестування ‒ 1-5 балів. 

1.8. Перевірка зошита (конспектів) ‒ 1-5 балів. 

 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань ‒ 4-5 балів. 



2.2. Повна, коротка відповідь ‒ 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками ‒ 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь ‒ 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків ‒ 1 бал. 

2.6. Незадовільна відповідь ‒ 0 балів. 

 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань ‒ 1-2 бали. 

  

4. Штрафні бали: 

4.1. За відсутність на лекціях ‒ мінус 2 бали. 

4.2. За відсутність на практичних заняттях ‒ мінус 2 бали. 

4.3. Неготовність до практичного заняття ‒ мінус 3 бали. 
 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом двох тижнів без 

зняття штрафних балів. 

Пропущена з неповажних причин робота також повинна бути відпрацьована, але вже зі 

зняттям 50 % штрафних балів.    

Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, практичних занять, поточну 

роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, написання модульної 

контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення 

дисципліни «Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок». 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання письмових завдань. 

Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання залікових 

завдань, доводяться до студентів на початку семестру.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 82 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 81 (добре) 

D 64 – 74 (задовільно)  
3 (задовільно) 

E 60 – 63 (достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 (незадовільно) 
Не 

зараховано 



 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів освітнього ступеня 

«магістр»:  

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» 
(90–100 балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; 

за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні 

і творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 
(75–89 балів) 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань; але у 

відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовіль 

но» 

(60–74 балів) 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадо 

вільно» 

(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання 

за програмою відповідної дисципліни. 
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